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A köszöntők
Dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal közszolgáltatásokért fe-
lelős elnökhelyettese Dr. Martin Luther King-idé-
zettel nyitott: „Az ember végső mércéje nem az, 
hogy hol áll kényelem és komfort közepette, ha-
nem az, hogy hol áll kihívás és küzdés közepette.” 
Ez igaz reánk és az ágazat valamennyi szereplő-
jére. A 2016-17-es év egy hullámvasúthoz hason-
lított, ahol a felemelő helyzetek mellett megta-
pasztalhattuk, miként lehet felesleges energiát 
ölni értelmetlen helyzetekbe. Az elmúlt időszak-
hoz két üzenetet tett. Először is köszönet és hála 
a cégek és vezetőik által végzett munkáért. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy egyre jobbak a MEKH 
ellenőrzéseinek tapasztalatai, bár vannak cégek, 
melyek még nem kerültek sorra. Egyre jobbak a 
kérelmek, és kitartó helytállást mutatott szinte 
valamennyi szolgáltató az adatszolgáltatások so-
rán. A második üzenete az volt, hogy vezetőként 
felelősen kell gondolkodni, aminek természetes 
része a reziliencia képessége. Vagyis az, hogyan 
fejleszthető a nehéz helyzetekkel való megbir-
kózás képessége. Ebből vezette le a vezetők első 
számú felelősségét, azt, hogy meg kell látniuk a 
valóságot, és megköszönni a munkatársak mun-
káját, a kettő között pedig szolgálni kell.

Dr. Seszták Attila, a Heves Megyei Kormány-
hivatal főigazgatója a szolgáltatói kapcsolatok-
ról és tapasztalatokról beszélt, arról, hogy ha-
tóságaik kapcsolata a víziközmű-szolgáltatóval, 
a Heves Megyei Vízművekkel (HMV) a lehető 
legjobb. Ezután a társadalomban fellelhető tájé-
kozatlanságot jelenítette meg a dihidrogén-mo-
noxid betiltásáról szóló dolgozat megidézésé-
vel. Szerinte tudatosítani kellene, a víz mekkora 
kincs, és azt is, hogy a csapvíz kiváló minőségű.

Dr. Juhász Attila, a rendezvény helyszínének 
polgármestere arról szólt, hogy ilyen szolgálta-
tót kíván mindenkinek, mint amilyen a Heves 
Megyei Vízmű Zrt., amelynek köszönettel tarto-
zik. A hullámvasutat idézve azt mondotta, hogy 
ő abból nem tapasztalt semmit, ami valószínű-
leg szintén a szolgáltatónak köszönhető.

Sasvári Szilárd, a HMV Zrt. vezérigazgatója 
előbb a tárkány szót (a rendezvény helyszíne 
Felsőtárkány volt) elemezte, mely szakrális 

igazgatók most mondják el 
meglátásaikat és javaslataikat, 
váljon ez az alkalom valódi ta-
nácskozássá.

Lazításként a jelenlévők 
megnézhették a vízellátásról, 
más nap a szennyvíztisztításról 
szóló, a MaVíz és az Ozone Net-
work által a „Hogyan készül?” 
sorozat részeként elkészített, 
minden szolgáltató számára 
szabadon hozzáférhető rö-
vidfilmeket, melyekben fiata-
losan és közérthetően Kreitner 
Krisztina, a MaVíz pr-menedzse-
re magyarázta el az ivóvíznyerés, 

a vízellátás, valamint a csatornaszolgáltatás lé-
nyegét. A filmeket mindenki tetszéssel fogadta.

Az ágazat jelene és a változtatás 
szükségessége
Szabó Istvánné Eszter a bevezető és vitaindító 
előadásában a MaVíz közreműködésével 2017 
augusztusában az NFM részére összeállított 
helyzetelemző anyagot ismertette a víziköz-
mű-szolgáltatás jelene és jövője címmel, benne 
finanszírozási javaslatokkal. Az anyag megis-
merhető, belőle jelzésszerűen kiemelve fontos, 
hogy évente mintegy 100 milliárd forint hiány-
zik az ágazat finanszírozásából, beleértve a mű-
ködési kiadások támogatását, a munkaerő-meg-
tartási béremelést és a rekonstrukciós munkák 
finanszírozási igényét. Ezekre a javaslat szerint 
forrás lehet a közműadó kivezetése, a víz áfá-
jának csökkentése, a MEKH felügyeleti díjának 
mérséklése, az energiaadó eltörlése és a külső 
forrásokat bevonó rekonstrukciós alap létreho-
zása. A díjemelés lehetőségén is érdemes elgon-
dolkozni, mert amíg a megfizethetőségi határ 
és gyakorlat az EU keleti régióiban a háztartási 
jövedelmek 3,5-4,0%-a körül mozog, addig 
nálunk ez 2,0 százalék. Annál is inkább fontos 

 tartalommal telített ősi foglalkozásnév, vasve-
rőt, kovácsot, de egyben közjogi méltóságot, 
alkirályt is jelentett. Tehát a tűz, az egyik legfon-
tosabb stratégiai elem körül forgott. Mi pedig a 
vízzel, a másik legfontosabb stratégiai elemmel 
foglalkozunk, különösen arra gondolva, mit is 
jelent a 21. században az emberiség számára a 
víz. Ezért a gondolkodásmódunknak is valami-
féle stratégia mentén kell formálódnia. A görög 
mondavilágban Héphaisztosznak, a tűz istené-
nek kovácsműhelye egyben gyülekezőhely is 
volt, ahol meghányták-vetették a fontos dolgo-
kat. Tehát stratégiáról kell beszélnünk, meg kell 
hánynunk-vetnünk itt gondjainkat, ahol a vas 
mellett elő kell, hogy kerüljön nem csupán a vas, 
hanem az ón és a réz mellett az ezüst is.

Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke a megnyitójá-
ban azt tartotta fontosnak elmondani, hogy a 
tanácskozás interaktív legyen, és azt, hogy ke-
rüljön közelebb az ágazat a jó megoldásokhoz. 
Ehhez a MaVíz részéről meghívták Szabó Zsolt 
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős államtitkárt és Ko-
vács István termékfejlesztési igazgatót a Magyar 
Fejlesztési Banktól, akik hírvivőknek tekinthetők 
a döntéshozóktól. Azt kérte, hogy a részt vevő 
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A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) elkészítette 
a magyar víziközmű-szolgáltatók 2016. évi gazdasági 
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ez, mert amennyiben a jó gyakorlatnak tartott 
vagyonkezeléses víziközmű-szolgáltatásoknál 
a valódi amortizációs költségek megjelennek 
a díjban, azok szinte megkétszereződnek. Fel-
festve azt, hogy mire számíthat az ágazat, csak 
a kihívásokat kell sorra venni:  
•	 a	üzemeltetési	költségek	folyamatosan	nőnek;	
•	 a	munkaerőhelyzet,	a	-megtartás	és	-pótlás	

egyre	kritikusabbá	válik;
•	 a	 víziközművek	 állapota	 növekvő	 ütemben	

romlik;
•	 a	működtetőeszközök	pótlása	megoldatlan;	
•	 a	vevők	fizetőképessége	érdemben	nem	javul;
•	 az	 elvárás	 a	 szolgáltatók	 teljesítményének	

növelésére erősödik.

E kihívásokra keresték a választ az értekezlet 
résztvevői, tovább ecsetelve az ágazat szorult 
helyzetét: 

Az első hozzászóló annak idején örült a vízi-
közmű-szolgáltatást szabályozó törvénynek, de 
ez csak néhány hónapig tartott, mert mára a 
helyzetet az ismertetettnél is szomorúbbnak lát-
ja. A szolgáltatás rendszere ilyen feltételek mel-
lett fenntarthatatlan, a jogszabályváltoztatások 
és a kormányzati intézkedések ad hoc jellegűek, 
az önkormányzati és az állami tulajdonú víz-
szolgáltatók eltérő értékelése és működtetése 
elfogadhatatlan. Miközben  víznagyhatalomnak 
tituláljuk magunkat, lepusztulnak az ellátórend-
szereink, és tönkremennek a szolgáltató szerve-
zeteink, évről évre rosszabbak az eredményeink. 
Azt kell keresnünk, hogy a tényleges helyzetet 
miként tudjuk megértetni a döntéshozókkal, il-
letve milyen csatornán keresztül tudjuk az üze-
neteinket eljuttatni.

A második hozzászóló a törvény megszü-
letését kihívásként élte meg, szerinte teljesen 
elfogadható volt, hogy a monopolpiacot sza-
bályozták, azt várta, hogy nonprofit szemléletű 
piaci modell lesz megfelelő árszabályozással. Az 
eddigiek alapján azt kell mondani, hogy nem 
vagyunk képesek befolyásolni a kormányzat 
döntéseit, ezért azt kell elérni, hogy megváltoz-
tassuk a politikai rátekintés mikéntjét. Azonban 
az is valószínű, hogy a választásokig nem vár-
ható lényegi változás. Azt is tudjuk, társadalmi 
szempontból mennyire fontos a vízellátás, ezért 
a szakembereket meg kell tartani, és a szolgál-
tatás fenntarthatóságát még ilyen körülmények 
között is biztosítani szükséges.

A vízipar részéről arra számítunk, hogy – ha 
a dolgok így mennek – sok dolgunk lesz, meg-
lehet, csak 2025-ben. A döntéshozóknak azt is 
figyelembe kéne venniük, hogy 100 milliárd fo-
rintnyi beruházásnak milyen gazdaságélénkítő 
hatása van. Csak rá kell nézni a CSOK hatására 
az építőiparban. A meginduló közmű-rekonst-

rukcióknak hasonló hatása lehet. Mi ebben 
részt veszünk és segítünk amellett, hogy ez 
elemi érdekünk is.

Az, hogy a szektor éves eredménye kétmilli-
árd forint, messze nem jellemzi a helyzetet. A cé-
gek között nagyon nagyok a különbségek. Talán 
bízni lehet abban, hogy a döntés-előkészítők, 
illetve döntéshozók képben vannak, és olyan 
változtatásokat eszközölnek, melyek elfogadha-
tók, és előre visznek.

Sajnos szerintem egyáltalán nincsenek kép-
ben a döntéshozók, most is tízmilliárd forint 
profitról beszélnek, arról, hogy ne legyen nagy 
autója a vezérigazgatónak, és ne legyen öt titkár-
nője. Cáfolni kell a bennük kialakult véleménye-
ket! Tévedés az is, hogy majd az önkormányzatok 
képesek és hajlandók lesznek beletenni a maguk 
egyharmadát az elképzelt rekonstrukciós alapba.

Szerintem először is össze kéne szedni az 
ellenünk irányuló alaptalan vádakat, és ezeket 
kommunikációs eszközökkel kezelni kéne. Arra 
van szükségünk, hogy meg tudjuk győzni a po-
litikusokat. Az ágazat helyzetének értékelésekor 
le kell választani a fővárosi és az állami tulajdonú 
cégeket. El kell döntenünk, hogy mi az az egy-
két dolog, amiben eredményt akarunk elérni. Ez 
pedig a közműadó kivezetése, de csak a víznél!

A víziközmű-szolgáltatást a kormányzati 
térfélen senki sem veszi komolyan. Gazdátlanok 
vagyunk, az egyes minisztériumokhoz csupán 
részfeladatok vannak delegálva. Bár a gondok-
nak ez a fő gyökere, mégis rajtunk fogják elverni 
a port. Tudomásul kéne vennünk, hogy lokális 
problémák kezeléséből nem születhet megol-
dás, és az sem igaz, hogy nekünk Mohács kell. 
Nagyon fontosnak tartom, mindenki értse meg, 
hogy a közműadó kivezetése messze nem ele-
gendő az ágazat helyzetének rendbehozatalá-
hoz, az csak részmegoldást jelent. A MEKH-nél 
ott a rengeteg adat, ezek alkalmasak a döntések 
modellezéséhez. A fő gond az, hogy a döntés-
hozók nem éreznek és így nem is vállalnak fele-
lősséget a víziközmű-szolgáltatás tekintetében. 
Társadalmi megítélésünket megjelenítve lénye-
ges, hogy amíg egy család a havi tízezer forintos 
vízdíjat sokallja, addig a kábelszolgáltatónak 
kifizetett tizenháromezer forintos számlát telje-
sen rendjén valónak tartja.

Helyzetünket jól példázza az is, hogy míg Ro-
mániában a víz áfája 9%, addig nálunk 27%. A re-
konstrukciós munkák finanszírozását illetően az 
önkormányzatok közül nagyon sokan nem fog-
nak beszállni az 1/3-1/3-os rekonstrukciós alap-
ba. Megítélésünk hamis, hiszen a politikusok azt 
emlegetik, hogy a vezetők rosszul  menedzselik a 
 cégeket, nem foglalkoznak a költségekkel. Ad-
dig, amíg ezen nem változtatunk, nehéz lesz 
bármit is elfogadtatnunk.

Nem biztos, hogy a helyzet nem lehet még 
ennél is rosszabb. Nézzük meg a hulladékosok-
nál bevezetett szabályozást. Meglehet, inkább 
meg kéne húzni magunkat!

Azt kell bizonyítani, hogy az ágazat a jelen 
szabályozás mellett képtelen jól működni! Igen-
is visszajelzést kell, hogy kapjon a politika!

Koncentrálni kell az üzeneteinket. Két dolog 
a legfontosabb. A közműadó kivezetése és a bé-
rek helyzete. El kell érni, hogy az önkormányzati 
tulajdonú cégeknél is meglegyen a három évre 
szóló 30%-os béremelés.

A munkaerőpótlás helyzete
„Hogyan tovább, MaVíz?” címmel Fábry Ágnes, 
a Humánpolitikai Bizottság elnöke a munka-
erő-megtartásról, toborzásról tartott előadást. 
Mondandójából ki kell emelni, hogy a szolgál-
tatóknál dolgozó mintegy 21 ezer munkaválla-
lóból 30% tíz éven belül nyugdíjaskorúvá válik. 
Emiatt az utánpótlás biztosítására kampányba 
kell kezdeni, meg kell ismertetni az X-Y és a Z 
generációval a szakmánkat, be kell mutatni a 
lehetséges életutakat, és versenyképes jövedel-
met kell biztosítanunk. Ehhez fel kell használni a 
közösségi médiát, hirdetésekre van szükségünk, 
és ki kell találnunk olyan eseményeket, mint 
például a diákok szerelőversenye, pályaválasz-
tási szemléltető eszközökhöz szoftverpályázat 
kiírása, és részt kell vennünk a pályaválasztási 
rendezvényeken. Keresni kell és be kell vonni 
kamarai és kormányzati erőforrásokat, és ösztö-
nöznünk szükséges a képzési rendszer javítását. 
A pótlás nehézségei miatt különös jelentősége 
van a munkaerő-megtartásnak, melynek eszkö-
zei a versenyképes bér, az előremeneteli lehe-
tőségek biztosítása, a munkakörülmények és a 
munkahelyi hangulat javítása, a visszajelzésadás 
biztosítása és a vezetés jelentőségének felisme-
rése. Bár egységes ágazati eszközök is szüksé-
gesek, az olyan helyi lehetőségeket is meg kell 
teremteni, mint a rajzpályázatok, környezetvé-
delmi programok stb. Közel kell kerülnünk a fia-
talokhoz és nem utolsósorban a szüleikhez.

A HR-kérdésekről szóló előadáshoz kapcsolód-
va a következő véleményeket fogalmazták meg 
az értekezleten részt vevők:

Egyetértve a felvetettek jó részével, mi is 
nyílt napokat szervezünk, elmegyünk az isko-
lákba, de ezek után nulla a fiatal belépők száma. 
Múzeumot rendeztünk be, amit az osztályok 
szorgalmasan látogatnak, foglalkozási paktu-
mot kötöttünk, filmet készítettünk, de ezek sem 
voltak túlzottan sikeresek. Megvizsgáltuk az 
elmúlt időszakban belépők összetételét, és azt 
láttuk, hogy a belépő 32 főből 3 fő tartozott a 
Z generációhoz, az 55 év feletti belépők viszont 
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öten voltak. Kimegyünk a falvakba, az iskolákba 
a tanárokkal és a szülőkkel beszélni, mert úgy 
gondoljuk, mentorprogramra van szükség. Az 
érdeklődő gyerekek mellé támogató szakem-
bert kell adnunk, és a gyerekeknek ösztöndíjat 
kell biztosítani.

Határ menti szolgáltatóként azt látjuk, hogy 
a szakembereket egyre inkább Ausztriának ké-
pezzük. Mi is víz világnapokat szervezünk, leg-
utóbb 2200 fő részvételével, ami nem biztos, 
hogy eredményt hoz, de legalább várhatjuk. 
Az átképzés hozhat átmeneti megoldást, de 
ösztöndíjakra van szükség, és nagyon fontos a 
megtartás miatt a bent lévők „lélekápolása”.

Cégünknél a keleti térfélen minden lehetsé-
gest megadunk, de legalább ötven szakember 
hiányzik. Hatalmas a fluktuáció. Tudo-
másul kell venni, a fő megtartó erő a 
megfelelő jövedelem, a jelenlegihez 
képest 15-25%-os béremelésre lenne 
szükség. Emellett az átképzés és a to-
vábbtanulás támogatása hozhat ered-
ményt.

Sajnos megingott a legfőbb von-
zerőnk. Az, hogy a vízmű egy biztos 
munkahely. Érdekesek és tanulságosak 
lehetnek a kilépőkkel készített interjúk, 
mert ezek feltárják a kilépések okait.

Hatalmas gondot okozott nálunk 
a kötelező bérminimum biztosítása is, 
mert a szakmunkások bére szinte utolérte a 
mérnökök fizetését. 25 éve ott dolgozók hagy-
ták faképnél a céget. El kellett vonnunk a kafe-
tériás juttatásokat, és az átlagbérek most sem 
érik el a havi 200 ezer forintot.

A szolgáltatásunkat bemutató két film jó 
irány, ilyet egy cég nem tudna finanszírozni. Ná-
lunk, a több mint 600 főt foglalkoztató cégnél 
a HR-stratégiánk fontos eleme, hogy közvetlen 
kapcsolatot tartunk az iskolákkal, folyamatosan 
igyekszünk növelni a szolgáltatásunk társadal-
mi elismertségét, több szálon biztosítjuk fókusz-
csoportos beszélgetésekkel, pályakezdők nap-
jával stb. a „lélekápolást”, de a legfőbb eszköz a 
versenyképes bér biztosítása lenne. Az elmúlt 
években átlag 2%-os béremelést tudtunk biz-
tosítani a nemzetgazdasági 12%-kal szemben. 
Az energiaszolgáltatóknál az átlagbérszínvonal 
100 ezer forinttal magasabb.

Minden tiszteletem a MaVíz-é, de azt lá-
tom, hogy felőrlődtünk a szakmai háborúnk-
ban. Olyan irányba kell elmenni, ami a fiatalok 
fejében van. Folytatni kell a küzdelmet, de más 
irányt kell találni. Olyat, hogy elérjük, Jancsika 
és Krisztike többet tudjon a vízről, a vízellátásról.

Nálunk a fluktuáció 20% körül mozog, so-
kan elmentek a legnagyobb energiatermelőhöz 
dupla fizetéséért, ahol ráadásul nem kell ügye-

letet sem adni.  Ha megépül az erőmű második 
üteme, 7 ezer főt fog magába szippantani, ami-
nek elszívó hatása regionális  méretű lesz. Jelen-
leg azt tudom tenni, hogy a kulcsembereket 
megfizetem.

A barcsi szakgimnáziumban idén már nem 
tudtak – jelentkezők híján – vízügyi képzést 
indítani. A szülőket kell megfogni, mert azt ta-
pasztalható, hogy a Z generáció egy nagyon kis 
része rendkívül tudatos, de a nagy többsége 
már most elveszett ember.

Jók a bemutatott filmek, de azt is érdemes 
lenne megjeleníteni, vízműves szakemberek 
szájába adni, miért érdemes a vízszolgáltató-
nál dolgozni. Erre kéne sort keríteni a pályavá-
lasztási vásárokon és a víz világnapján is.

Kétségeim vannak az ilyen filmek sikerét 
illetően, hiszen majd minden vízipari világcég 
közzétesz hasonló filmeket, fenn vannak a 
YouTube-on, de ez önmagában nem sok ered-
ményt hoz. Nyereményjátékkal lenne célszerű 
az ilyen filmeket összekapcsolni. Igazából azon-
ban rövid távú OKJ-s képzéseket kell indítani, 
meg kell keresni a közmunkásokat, és át kell 
képezni őket. Az általános iskolákban környe-
zetvédelmi versenyeket kell indítani. Eredményt 
hozhat a fejpénz bevezetése, akként, ha hozol 
egy új belépőt, kapsz 20-30 ezer forintot, és ha a 
próbaidő után is marad, kapsz újabb harmincat.

Az ágazat jövője
Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, va-
lamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős ál-
lamtitkár nagy érdeklődést keltő előadásában 
az ágazat jövőjéről, működésének átalakításáról 
tartott előadást. Ez magában foglalta a jogsza-
bály-változtatási szándékokat, a cégek működ-
tetésének biztosítását és a rekonstrukciós mun-
kák finanszírozásának elképzelt modelljét. Ezek 
a kormány elé terjesztett stratégia részeként 
döntés-előkészítő anyagnak tekintendők, így 
egyelőre nem nyilvánosak, és legnagyobb saj-
nálatomra az előadásról és a hozzá kapcsolódó 
élénk vitáról ne tudok beszámolni.

A beruházások 
finanszírozásának biztosítása
Az igazgatói értekezlet zárótémájaként Ko-
vács István, a Magyar Fejlesztési Bank ter-
mékfejlesztési igazgatója tartott előadást. A 
kormányzattól azt a feladatot kapták, hogy 
alakítsanak ki olyan hitelkonstrukciókat, me-
lyek a rekonstrukciós és fejlesztési beruházá-
sok forrását biztosíthatják. A fejlesztési bankról 
elmondta, hogy feladatuk kifejezetten a piaci 
rések feltárása, és ezekben, illetve ott, ahol a 
kereskedelmi bankok önállóan nem biztosí-
tanak forrást, hosszú távú, nagyon alacsony 
kamatozású hitel nyújtása. Nagyon lényeges 
eleme a tevékenységüknek a kockázatvállalás, 
így a kockázati tőke biztosítása. Ez a mostani 
beszélgetés tulajdonképpen projektindítónak 
tekinthető, célja az igények és lehetőségek 
feltárása. 2018 második negyedévének végére 
kormányzati előterjesztést készítenek, és elha-
tározott szándékuk, hogy ez az előterjesztés 
olyan legyen, ami megfelel a szakmának is. 
Természetesen azt is vizsgálják, hogy az igé-
nyek mellett a szektor szereplői mit bírnak el, 
és azt is, hogy milyen biztosítékok jöhetnek 
számításba. A projekt fő célja a rekonstrukci-
ós források biztosítása, mely tevékenységnek 
összhangban kell lennie az ágazat működésé-
nek módosítására vonatkozó stratégiai elkép-
zelésekkel. Beruházási hitel biztosítása mellett 
tartós forgóeszközhitel is része lehet az elkép-
zeléseknek. A hitelkonstrukciók kialakításához 
adatszolgáltatásra van szükségük, melyet a 
MaVíz-től várnak.

Az elhangzott vélemények alapján nem 
vonható kétségbe az ilyen rekonstrukciós 
és fejlesztési hitel szükségessége, azonban 
a szolgáltatók jelenleg nem képesek még a 
hosszú távú és kamat nélküli hitelek visszafi-
zetésére sem. Meglehet, ezeket a hiteleket in-
kább a köz műtulajdonos önkormányzatoknak 
kéne felvenniük, hiszen a rekonstrukciók az ő 
rendszereiket újítják meg. Valószínűleg állami 
garanciavállalásra és kezességnyújtó cégre is 
szükség lesz a kereskedelmi bankok szerepvál-
lalása mellett. Nehézséget okozhat a biztosíték 
megtalálásában, hogy a több önkormányzat 
közös tulajdonában lévő rendszer egy elemé-
nek felújításáért ki vállaljon kezességet. Ez az 
eszmecsere most kezdődött, de 2018 áprilisá-
ban meg kell születnie a javaslatnak, amihez a 
NFB igazgatója a MaVíz támogatását kérte.

Ezzel fejeződött be az igazgatói értekezlet. 
Azt gondolom, az ott elhangzott és főleg a le 
nem írt dolgokról még sokat fogunk beszélni.
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