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Magyar Víziközmű Szövetség Titkársága

Vízmű Panoráma: Vajon mennyire lesz eredmé-
nyes az EurEau 3. jogi és gazdasági kérdések-
kel foglalkozó bizottságának mostani ülése?
Carl-Emil Larsen: Egyelőre csupán a résztvevők 
számából tudok következtetni, és ennek alapján 
azt mondom, hogy sikeres lesz ez a bizottsági 
ülés, mert az elmúlt két évben először vagyunk 
ennyien. Szükségünk is van a sikerre, mert több 
téma nagyon fontos a napirendek közül.

V. P.: Miként vélekedik a MaVíz EurEau-ban 
végzett munkájáról? 
C-E. L.: Örömömre szolgál, hogy a MaVíz a 
közép-európai régióból a legaktívabb víziköz-
mű-szövetség, képviselői folyamatosan részt 
vesznek a bizottsági üléseken, és különösen 
örvendetes, hogy Nagy Edit főtitkár asszony a 
közgyűlésnek is tagja. Négyéves elnökségem 
alatt azt tapasztaltam, hogy Magyarország, 
illetve a magyar szövetség szerepvállalása a 
nemzetközi munkában egyre erősödik, fejlődik.

V. P.: A Víz Keretirányelv 2015-re előírta a fel-
színi és mélységi vizek jó állapotba helyezését. 
Ez mennyiben teljesült az országjelentések 
alapján?
C-E. L.: Sok pénzt költöttünk a vizek jó állapot-
ba helyezésére, de a megfogalmazott célokat 
nem értük el teljes mértékben. Meglehetős kü-
lönbségek vannak az egyes országok között. Itt 
van például az Egyesült Királyság, ahol a vizek 
állapota most is erős kívánnivalókat hagy maga 
után, de vannak országok, ahol határozott a ja-
vulás a vizek állapotában.

V. P.: Milyen következményei lehetnek, ha vala-
mely országban nem teljesül a VKI teljes költ-
ség-visszatérülésének elve?
C-E. L.: Ezt a VKI 9. cikkelye határozottan elő-
írja, de nehezen ellenőrizhető. Bezavar az is, 
hogy egyes országokban még mindig van va-
lamilyen formában díjtámogatás, melyet az EU 
határozottan tilt. Szóval a válaszom az, hogy 

nincs pontos képünk, de az EurEau foglalkozik 
a kérdéssel. Mindezzel együtt e kérdést az EU 
tudtommal eddig nem szankcionálta. 
 
V. P.: Milyen az EU-ban a vizes infrastruktúra 
rekonstrukciós igénye, és milyenek a finanszí-
rozási lehetőségek?
C-E. L.: Nyilván hatalmasak a különbségek az 
egyes tagországok között, van, ahol rendben 
vagy közel rendben mennek a dolgok, van, 
ahol kétségbeejtően nincs rá pénz. Az imént 
a teljes költségmegtérülésről beszéltünk. Nos, 
ennek elsősorban azért kell teljesülnie, mert a 
díjban lévő meghatározott költséghányad szol-
gál fedezetül a felújításokhoz. Minél messzebb 
vagyunk a költségek megtérülésétől, annál 
messzebb vagyunk attól, hogy a rekonstrukció 
rendben menjen. Az EurEau jelenleg is végez 
egy felmérést a tagok között arra vonatkozóan, 
hogy a következő évekre milyen mértékű re-
konstrukciós munkák szükségesek, és ez pénz-
ben kifejezve mekkora összeget jelent. 

V. P.: Azt gondolom, a VKI 2000-ben történt el-
fogadása óta a globális éghajlatváltozás miatt a 
helyzet Európában is súlyosbodott. Az EurEau 
milyen válaszokat ad erre? Milyen új szabályo-
zási elemek várhatók? Miként történik a Víz 
Keretirányelv felülvizsgálata? 
C-E. L.: A Víz Keretirányelvet politikusok alkot-

ták, nyilván előzetes szakmai javaslatok alapján. 
Jelenleg a felülvizsgálat szakmai megalapozása 
folyik. Tavaly Koppenhágában külön szekciók-
ban tárgyaltunk erről, és 20 témakörre bontot-
tuk a teendőket. Ezek között vannak olyanok, 
amelyek a globális éghajlatváltozás okozta ki-
hívásokra keresik a választ. Ilyen például, hogy 
milyen költségnövekedéssel jár a klímaváltozás 
a víziközmű-szolgáltatásban, vagy hogy hol ke-
letkeznek újabb vízhiányos régiók. Ez utóbbira 
példa a közelmúltban fellépő vízhiány Svédor-
szágban, ahol korábban ez ritkán volt jellemző. 
Szóval ki kell alakítani közösen a szakmai állás-
pontokat, és ezt követően történik majd a VKI 
felülvizsgálata a döntéshozók által.

V. P.: Ha jól gondoljuk, a munkájuk – hasonló-
an a nemzeti szervezetekéhez – egyfajta érde-
kérvényesítő tevékenység. Mennyiben érzi ezt 
sikeresnek?
C-E. L.: Erősek vagyunk, hallgatnak ránk, az 
Európai Bizottság az EurEau véleményét te-
kinti mérvadónak, mi pedig a szövetsége-
seinkkel képesek vagyunk érvényre juttatni 
álláspontunkat. Ez azért is sikeres, mert az EU 
tagországainak nemzeti szövetségein keresztül 
tulajdonképpen ott vagyunk minden európai 
döntéshozó grémiumban. 

V. P.: Köszönjük szépen az interjút.
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