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 Panorámában, oktatási-képzési javaslatok és az éppen aktuális kérdések 
megtárgyalása voltak. Az aktivitást jól mutatja a rendezvényeken való 
részvétel:

A Vízipari Tagozat képviselői az összes szakmai napon jelentős létszámmal 
voltak jelen, és előadásokat tartottak a csőhálózat, a membrán, a rothasz-
tás, a szivattyúk, az értékesítési különbözet csökkentése, a vízmérők és az 
e-közmű témakörökben.

Elkészült a vízipari szektor exportkiadványa (Export Products And 
Services Of The Hungarian Water Sector), melynek célja az üzemeltetői 
és a vízipari tagok számára feltérképezni a nemzetközi projektekbe való 
bekapcsolódás lehetőségeit, továbbá összefoglalni az exportképes ter-
mékekkel és szolgáltatásokkal rendelkező magyarországi vizes cégeket és 
azok exportképes termékeit. A vizes szakmunkásképzések iránti, nemzet-
közi szintű igények miatt a kiadvány a MaVíz International Training Prog-
ramot is népszerűsíti. 

A Tagozat megkezdte a Beszállítói Minőségi Irányelvek (BMI) kidol-
gozását, ennek érdekében megalakította munkacsoportjait: „vízmérők, 
szennyvízmérők, kalibrálás” munkacsoport, „szerelvényes” munkacso-
port, „csövek” munkacsoport, „mérnöki szolgáltatások” munkacsoport, 

„informatikai” munkacsoport, „víztechnológia, vegyszerek” munkacsoport, 
„mérőműszerek, adagolás” munkacsoport, „analitika és laborvegyszerek” 
munkacsoport és „szivattyús” munkacsoport.

Döntés született arról, hogy a vízipar helyzetét feltárandó elemzést 
(tanulmányt) ne külső tanácsadó cég készítse, hanem a Titkárság. A mun-
ka meglehetősen bonyolult, mert önmagában azt körülhatárolni, mely 
cégekről szóljon az elemzés, nem egyszerű feladat. Jól szemlélteti ezt a 
következő ábra:

Az elnökség beszámolója
A kötelező formaságokat követően első napirendi pontként Kurdi Viktor, a 
MaVíz elnöke számolt be az Elnökség 2016-17. évi munkájáról. Az Elnök-
ség 2016. május 10-i megválasztását követően két elnökségi tag tisztsége 
szűnt meg az Elnökségben. Dr. Jelen Tamás helyett Volencsik Zsolt került 
be, akit alelnökké választottak. A másik távozó Dr. Csák Gyula, akinek a 
helyére ezen a Közgyűlésen választottak elnökségi tagot. Ezt követően 
előadásában Kurdi Viktor áttekintette, hogy a stratégiai célokhoz tarto-
zóan mit ért el az Elnökség. Ebből felvillanásszerűen emeljük ki, hogy az 
Elnökség és a MaVíz egésze a legtöbb energiát az érdekérvényesítésre 
fordította, ez azonban csak kisrészt hasznosult, a pozitív változások még 
nem kellő mértékűek. A MaVíz a tudásmegosztásban a legsikeresebb, ami 
elsősorban a bizottságokban végzett munkának, a konferenciáknak és 
szakmai napoknak köszönhető. A sikert bizonyítja például, hogy 2017-
ben az ÖKO-AQUÁN már 538, a Főmérnöki Értekezleten 264 fő vett részt, 
a szakmai napok mindig telt házasak, alig férnek el a résztvevők a MaVíz 
előadótermében. A kommunikáció terén újdonság a MaVíz hírlevele és 
a MaVíz Társalgó. Hogyan készül? címmel két ismeretterjesztő film is új-
donságnak számít. Az oktatás, képzés terén a BME által tartott oktatások 
(meglévő munkavállalóink képzésére), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
mel erősödő együttműködés és a végzős általános iskolásoknak tartott 
roadshow-k a főbb események. A nemzetközi szerepvállalás legjelentő-
sebb eleme az EUREAU egyik bizottságának budapesti ülése volt. A beszá-
molót a Közgyűlés egy fő tartózkodása mellett elfogadta.

A Felügyelő bizottság beszámolója
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a szervezet 2014–17. évi gazdálkodá-
sát, illetve ellenőrizte a szervezet jogszabályoknak, az Alapszabálynak és 
az elnökségi döntéseknek megfelelő működését. Az erről készült jelentést 
Sipos Istvánné, a FB elnöke második napirendi pontként ismertette, és a 
Közgyűlés – szintén egy fő tartózkodása mellett – elfogadta.

beszámoló a vízipari tagozat tevékenységéről
A Vízipari Tagozat elnöke, Pásztor Éva mondandóját érdemes kissé rész-
letesebben szemügyre venni, mert tapasztalatom szerint keveset tudunk 
a vízipar szereplőiről. Jelenleg 108 cég vesz részt a MaVíz munkájában, 
2015-ös adatok alapján ezen cégeknél kb. 8600 fő munkavállaló dolgozik. 
A tagozatot a Vízipari Taggyűlés által 4 évre választott 9 fős testület vezeti, 
amelynek a mandátuma a mostani választással jár le. A Vezetőség elnöke 
a MaVíz Elnökségének is tagja, az alelnök a Felügyelő Bizottságé, a Vezető-
ség az egyik tagját pedig az Etikai Bizottságba delegálja, továbbá minden 
szakmai bizottságban 1-1 fő képviseli a vízipart. 

Az elmúlt időszakban a Vezetőség által tárgyalt főbb témák a sza-
bályzatok módosítási javaslatai mellett tagfelvételi kérelmek elbírálá-
sa, rendezvények előkészítése, értékelése, a Főmérnöki Értekezlet és 
az ÖKO-AQUA kiállítás szerkezetének átalakítása, megjelenés a Vízmű 

A mAvíz közgyűlése 
2017. december 13.

Zsebők Lajos
főszerkesztő
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A mavíz 2018-as költségvetése
Nagy Zsuzsanna gazdasági vezető az előterjesztésében először a költség-
vetés összeállításánál figyelembe vett alapelveket ismertette, amelyek 
szerint a költségvetés tervezésénél figyelembevételre kerültek a stratégi-
ában megfogalmazott célok. A tervezés a korábbi évek adataira támaszko-
dik, külön figyelmet fordítva arra, hogy az összesen tagdíjbevétel ne emel-
kedjen. A 2018. évi összesen tervezett tagdíjbevétel megegyezik a 2014. 
évi tényadattal. A költségvetés minimális eredménnyel került tervezésre. 

A Közgyűlés a 2018. évi költségvetés tervezetét egy fő tartózkodása 
mellett elfogadta.

A mavíz egyes tisztségviselőinek megválasztása 
titkos szavazással
A MaVíz Elnökség egy tagjának megválasztása 
A tagszervezetek előzetes jelölései alapján 3 jelölt került fel a Jelölő 
Bizott ság jelölőlistájára: Bakondi György Patrik, a TRV Zrt. vezérigazgatója, 
Csapó Sándor, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezető igazgató-
ja és Nagy László, az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezérigazgatója. A helyszínen újabb 
jelöltre nem hangzott el javaslat. Bakondi György Patrik a MaVíz elnöké-
hez eljuttatott írásos feljegyzésében az Elnökség belső szerkezetének tisz-
teletben tartására hivatkozva jelöltségétől visszalépett.

A titkos szavazás eredményeként a Közgyűlés Csapó Sándort válasz-
totta az Elnökség tagjává. Mandátuma az egész Elnökség mandátumának 
lejártáig, 2020-ig érvényes. Csapó Sándor megköszönve a támogatást ar-
ról szólt, hogy a MaVíz „Értéket közvetítünk” jelmondatát fogja követni, el-
nökségi tagságát elsősorban szakmai feladatnak tekinti, informatikusként 
az ilyen jellegű projekteket kívánja sikerre segíteni.

A Közgyűlés üzemeltető tagjai titkos szavazással megválasztották a 
Felügyelő	Bizottság,	az	Etikai	Bizottság	és	az	Üzemeltetői	Jelölő	Bizottság	
tagjait, valamint ezen bizottságok póttagjait. 

A MaVíz Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai:
Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója 
Stregova Márta, a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
 gazdasági vezérigazgató- helyettese 
Bodrogi Ernő, a Pannon-Víz Zrt. gazdasági igazgatója 
Fazekas Csaba, a Bakonykarszt Zrt. gazdasági igazgatója 

A MaVíz Felügyelő Bizottság póttagjai:
Keszler Ferenc, a Fővárosi Vízművek Zrt. 
 gazdasági vezérigazgató-helyettese 
Páble Péter, a DRV Zrt. gazdasági és stratégiai igazgatója 
Kovácsné Nyári Gizella, a VASIVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója 

A MaVíz Etikai Bizottság tagjai:
Dr. Kohuth Viktor, a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója 
Lanku Ildikó, az Érd és Térsége Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója 
Lakatos István, a Zempléni Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 
Dr. Bunda Rita Anikó, a Fővárosi Vízművek Zrt. jogtanácsosa 

A MaVíz Etikai Bizottság póttagjai:
Dr. Jancsó Edina, az Alföldvíz Zrt. cégjogásza 
Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
 ügyvezető igazgatója 
Dr. Komáromy Csaba, a TRV Zrt. működéskoordinációs igazgatója 

A következő lépés az adatkérés, adatszerzés, ami még keményebb 
feladatot jelent.

Mind a BMI, mind pedig a tanulmány elkészítésének folytatása, illetve 
befejezése az újonnan megválasztott Vezetőségre vár.

Pásztor Éva a Vízipari Tagozat Vezetősége előtt álló jövőbeni kihíváso-
kat és teendőket a következőképpen határozta meg:
•	 A	vízipari	tagság	nagyobb	aktivizálása	(szakmai	kérdésekben,	rendezvé-

nyeken való részvétel során, kitüntetési javaslattétel tekintetében stb.)
•	 Rendezvények	előkészítésében	való	részvétel	(pl.:	ÖKO-AQUA,	Főmér-

nöki Értekezlet)
•	 Nagy	érdeklődésre	számot	tartó	témákban	vízipari	fórumok,	szakmai	

napok szervezése, a vízipari tagok személyes véleményének meghall-
gatása

•	 A	Beszállítói	Minőségi	Irányelvek	kidolgozásának	kérdése
•	 A	vízipari	elemzés/tanulmány	véglegesítésének	kérdése

Az Alapszabály és a titkos szavazások 
rendjének módosítása
Kurdi Viktor előterjesztésében a Közgyűlés az Alapszabályt a tekintetben 
módosította, hogy az új Elnökség tagjainak megválasztásával egyidejűleg 
legfeljebb három póttagot is választhat a Közgyűlés, de majd csak a teljes 
Elnökség legközelebbi megválasztása során, azaz 2020-ban.  

A titkos szavazások rendjének szabályzata jórészt megváltozik, a pa-
píralapú szavazások helyett teljes mértékben informatikai eszközök támo-
gatásával történik a választás. A szavazó QR-kódját webkamerán keresztül 
beolvassa a gép, megjelenik a képernyőn a jelöltlista, és arról lehet kivá-
lasztani a támogatni kívánt jelölteket. A vízipari titkos szavazások egyelő-
re maradnak papíralapúak. 

Az Alapszabály módosítását egy fő nem és egy fő tartózkodása mel-
lett, a titkos szavazások rendjéről szóló szabályzatmódosítást egy fő tar-
tózkodása mellett elfogadta a Közgyűlés.

maszesz

vízipari tevékenységet folytató egyéb szervezetek

klaszter

mhtmavíz

csőszövetség
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A Vízipari Jelölő Bizottság tagjai:
Kiss Emese, a PIPELIFE Hungária Kft. közműtermék-managere 
Szabó Sándor, a Zenner & Becker Kft. ügyvezetője 
Kenyeres Bálint, a Főmterv Zrt. teamvezetője 

A Vízipari Jelölő Bizottság póttagjai lettek:
Dozsnyák Péter, az ARAD Hungária Kft. szervízvezetője, területi képviselő 
Motika Ferenc, a WILO Magyarország Kft. közmű-értékesítési vezetője 

A Közgyűlés utáni napon, 2017. december 14-én Bodrogi Ernő ( Pannon-Víz 
Zrt.) és Fazekas Csaba (Bakonykarszt Zrt.) írásbeli nyilatkozattal, aznapi 
hatállyal lemondott a MaVíz felügyelő bizottsági tagságáról, a Felügyelő 
Bizottság összetétele emiatt az alábbiak szerint alakul:
Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója
Stregova Márta, a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
 gazdasági vezérigazgató-helyettese
Keszler Ferenc, a Fővárosi Vízművek Zrt. 
 gazdasági vezérigazgatóhelyettese
Páble Péter, a DRV Zrt. gazdasági és stratégiai igazgatója

A Felügyelő Bizottság póttagja:
Kovácsné Nyári Gizella, a VASIVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója

A MaVíz Felügyelő Bizottságának tagjai, valamint az Etikai Bizottság tagjai 

is megválasztották maguk közül elnöküket. Mindkét testület esetében egy-egy 

jelöltet javasoltak a tagok elnöknek, akiket a többi bizottsági tag egyöntetűen 

támogatott. 

Így a Felügyelő Bizottság elnöke 4 évre Rádonyi László, a Soproni Vízmű 

Zrt. vezérigazgatója, az Etikai Bizottság elnöke pedig szintén 4 évre Dr. Bunda 

Rita, a Fővárosi Vízmű Zrt. jogtanácsosa.

A MaVíz Üzemeltetői Jelölő Bizottság tagjai:
Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. külkapcsolati tanácsadója 
Bodor Dezső, a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatója 
Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetési igazgatója 
Galambos Sándor, a Nyírségvíz Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese 
Varga Ákos, a Soproni Vízmű Zrt. műszaki igazgatója 

A MaVíz Üzemeltetői Jelölő Bizottság póttagja:
Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. 
 ügyvezető igazgatója 

A Vízipari Tagozat ugyancsak titkos szavazással négy évre megválasztotta 
a Vezetőségét és saját Jelölő Bizottságát.

A Vízipari Tagozat Vezetőségének megválasztott tagjai:
Pásztor Éva, a Grundfos South East Europe Kft. SECA 
 regionális igazgatója 
Galambos Péter, a Hawle Kft. ügyvezető igazgatója 
Csáki Attila, az INTEREX-WAGA Kft. ügyfélszolgálati cégvezetője 
Jancsó Béla, a Főmterv Zrt. közművállalkozási koordinátora 
Zorkóczy Péter, a Duna-Armatúra Kft. ügyvezetője 
Eszes Zsolt, az Inwatech Környezetvédelmi Kft. ügyvezető igazgatója 
Kovács Csaba, a KPMG Tanácsadó Kft. partnere 
Kazsik Gábor, a Paor-Víz-Ker. Kft. ügyvezetője 
Palotai Zoltán, a Wessling Hungary Kft. cégvezetője, üzletágvezető 

A Vízipari Tagozat Vezetőségének póttagjai lettek 4 évre:
Gampel Tamás, a Zenner & Becker Kft. ügyvezetője 
Brenner József, a HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft. 
 ügyvezető igazgatója 

A Vízipari Tagozat 2017. december 13-i Közgyűlésen megválasztott Vezetősé-

gének tagjai a 2018. január 5-i alakuló ülésükön teljes egyetértésben megvá-

lasztották maguk közül a tagozat elnökének Pásztor Évát (Grundfos South East 

Europe Kft.), alelnöknek pedig Jancsó Bélát (Főmterv Zrt.). A Vezetőség emellett 

delegálta a MaVíz Etikai Bizottságába Zorkóczy Pétert (Duna-Armatúra Kft.). 

A tagozat elnöke ezzel az Alapszabály értelmében a MaVíz Elnökség tagjává, 

míg az alelnök a Felügyelő Bizottság tagjává is vált.


