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zseBőK laJos
a MaVíz munkatársa

Azért készítjük portréinterjúnkat Csapó 
Sándorral, mert a MaVíz decemberi 
közgyűlése beválasztotta őt az elnökségbe. 
Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, 
miként látja az ágazat helyzetét általában 
és különösen most, hogy új a kormány, és 
„gazdáink” is újak, emellett már ismerjük a 
tavalyi év gazdálkodásának eredményeit, 
ami sokakat meglepett.

Zsebők Lajos: Rögtön az első kérdés: bizakodhatunk-e abban, hogy vál-
tozik az ágazat megítélése a politikai döntéshozók részéről?
Csapó Sándor: Szerintem csak úgy érdemes bármit is csinálni, ha hisszük, 
hogy annak meglesz az eredménye. Ez akkor is igaz, ha harmadjára-ne-
gyedjére-sokadjára futunk neki ugyanannak a dolognak. Ami nagyon 
fontos, hogy megmaradjunk a realitások talaján. Azt semmiképpen sem 
szabad hinni, hogy minden egy csapásra megváltozik, mint ahogy azt 
sem, hogy a szánkba repül a sült galamb. Dolgozni kell érte.

Na jó, erről még beszéljünk, de nézzük előbb, mint rendesen, az életutat 
és azt, miként lett vízműves.
Egy Duna menti kis faluban születtem, szüleim gazdálkodó emberek vol-
tak. Akkoriban sokat kellett dolgoznom a szőlőben, amit nagyon utál-
tam, bár mostanság már szívesen csinálnám. Tehát valami mást keres-
tem, és ezért a Szekszárdi Gépipari Szakközépiskolába jelentkeztem, és 
ott érettségiztem. Közben azért kiderült számomra, hogy nem egészen 
a gépészetet szeretném, ezért a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó és 
Fémipari Főiskolai Karának rendszerszervező szakára jelentkeztem, ahol 

– mostani kifejezéssel – informatikusdiplomát szereztem 1982-ben. 

Ez még nem egészen vizes terület.
Ez egy olyan szakterület, ami szinte bárhol használható. Az első munka-
helyem a Paksi Atomerőmű volt, ahol 18 évig dolgoztam, 10 évig rend-
szerprogramozóként, szervezőként, majd osztályvezetőségig vittem. A 
rendszerváltást követően, a kilencvenes évek elején az atomerőmű át-
alakítási bizottságát vezettem, ami az állami vállalat szervezetének rész-
vénytársasággá való átszervezését célozta. Ez életem első nagy szerve-
zet- és működésfejlesztési projektje, kihívása volt. 

Végre egy olyan ember, aki tudja, hogy mit beszél, ha előjön az atom-
erőmű-bővítés kérdése, ezért nem hagyhatom ki: kell nekünk Paks II.?
Meggyőződésem, hogy szükség van rá, mert – a jelenlegi tudásunk sze-
rint – az elkövetkező 30-40 évben nem lehet Magyarország energiaigé-
nyét és energiakitettségét megújuló energiatermelésből megoldani. Ez 
még akkor is így van – és ez megkerülhetetlen kérdés –, ha a kiégett 
fűtőelemeket egyelőre nem tudjuk végleges módon tárolni. Magyaror-
szág geográfiai adottságait reálisan figyelembe véve egyszerűen nincs 
más út. Mi nem építhetünk vízi erőműveket, mint Ausztria, és az is telje-
sen igaz, hogy a fosszilis energiahordozókat felhasználó erőművek kora 
lejárt, a CO2-kibocsátás csökkentése pedig kulcskérdése az emberiség-
nek. Lehet, hogy 30-40 év elteltével képesek leszünk az energiaigényün-
ket megújuló energiával kielégíteni, továbbá a tárolást is megoldani, de 
most nem. 

Ez tiszta beszéd, de evezzünk vissza az életúthoz.
Az atomerőműben egy vezetőváltást követően úgy hozta sors, hogy 
erős véleménykülönbség alakult ki köztem és az új gazdasági vezető 
között, és váltani voltam kénytelen. Ezt a váltást jelentősen megkönnyí-
tette, hogy 2001-ben közlekedési és vasútinformatikai területre hívtak 
Budapestre a MÁV-hoz, ahol 10 éven át százmilliós projekteket vezé-
nyeltem, voltam adatközpont-vezető, informatikai hálózati és informa-
tikai biztonsági vezető és az utolsó években szoftverfejlesztési igazgató. 
Több mint 100 fejlesztő munkáját irányítottam. Elképesztően motivált 
voltam, a vasúti árufuvarozás, a pályagazdálkodás és a személyszállítás 
kulcsrendszereit fejlesztettük és üzemeltettük. A 10 év alatt egyetlen 
bukott projektünk sem volt, ami az informatika területén kuriózumnak 
számít!

Ez még mindig távol esik a szakmánktól. Mi volt a folytatás?
Itt	is	vezetőcsere	történt,	és	közös	megegyezéssel	2011-ben	elváltunk.

És hova ment?
Haza Paksra, és a saját informatikai cégemben jellemzően fejlesztése-
ken és projektmenedzsment-munkákon dolgoztam a kis csapatommal. 
Közben megszületett a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, aminek 
kapcsán megkeresett Paks város polgármestere. Két alternatívát vázolt 
a Paksi Vízmű Kft. számára: vagy beolvad egy meglévő nagy vízműbe, 
vagy az élre állva létrehozunk egy olyan regionális céget, ami már meg-
felel a törvény elvárásainak. Majd hozzátette, úgy gondolja, én meg 
tudom csinálni: „Rendszerszervezői diplomád van, 20 éves szervezetfej-
lesztési tapasztalatod, most éppen erre van szükség.”

Szóval így lett vízműves. 
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Nemcsak így, hanem voltak ennek előzményei, mert 1990-től az önkor-
mányzat gazdasági bizottságainak a munkáját külső tagként segítettem, 
és 1993-tól húsz éven át elnöke voltam a Paksi Vízmű Kft. felügyelőbi-
zottságának.

Hogyan sikerült a regionális vízmű szervezése?
Paks és Bonyhád adott volt, erre a tengelyre kellett ráfűzni azokat az M6-
os és 6-os út logisztikai tengelyében elhelyezkedő önkormányzatokat, 

ahol a víziközmű-szolgáltatást korábban kisebb cégek végezték. Így jött 
létre a Duna mellett, Baranya/Tolna/Fejér megyék területén belül a hosz-
szú, de kezelhető szolgáltatási terület Pécsváradtól Dunaföldvárig, ami a 
mai Mezőföldi Regionális Vízművet jelenti, és amit a saját „gyermekünk-
nek” tekintünk az alapítókkal.

Akármekkora is egy cég, azt vezetni kell. Milyenek a vezetésfilozófiai 
elvei?
Én a tudásiparból jöttem, ahol magasan képzett emberek vettek körül. 
Itt	 viszont	 fordított	a	helyzet,	 több	az	alacsonyabb	képzettségű	fizikai	
munkatárs, aki a minimálbér közelében keres. Meg kellett tanulnom, 
hogyan lehet motiválni őket, bár, mondhatom, ez a falusi származásom 
révén nem állt olyan messze tőlem. 

És hogyan kell?
A lényeg, hogy mindig emberségesen, jóindulattal kell hozzáállni a dol-
gokhoz, és nem szerepet játszani mindennap, hanem saját magunkat 
kell adni. A jó vezető őszinte, nem kell arra figyelnie, hogy ugyanazt 
hazudja kedden is, mint hétfőn. Hitelesnek kell maradni. A vezetőnek 
alapvetően három dolgot kell adnia a beosztottaknak: biztonságot, hi-
teles magatartási mintát és pénzt. Mivel az utóbbiból nálunk is kevés 
van, ezt kompenzálni kell emberi tényezőkkel. Legegyszerűbben úgy 
lehet megfogalmazni, hogy nem főnöknek kell lenni, hanem vezetőnek. 
A főnök parancsol, a vezető kér, megmutatja, rávezeti a munkatársait, 
hogyan kell valamit megcsinálni. A jó vezető az, akinek – több lépés-
sel előre gondolkodva, sok helyzetben információhiányosan – döntenie 
kell. A folyamatokat irányítania kell, elébe kell, hogy menjen a dolgok-
nak, nem szabad azt várni, hogy valakik majd helyettünk eldöntik. Az a 
döntés inkább olyan lesz, ami a „sugalmazóknak” jó, nem pedig az ál-
talam vezetett cégnek. Alapelvem, hogy a vezetői döntéseket objektív 
adatokra kell alapozni. De minden egyéb tevékenységnek is a tudásra és 
a tapasztalatra kell épülnie, mert csak a jó minőségű munka elfogadható. 

Én a hatékonyságot is olyan valaminek fogom fel, ami arányos a  végzett 
munka mennyiségével, fordítottan arányos a ráfordított idővel, de a 
végső pecsétet az elért minőség süti rá az eredményre. Ez a képletem: 
Teljesítmény = munka / idő * minőség.
 
Viszont az elnökségi tagsággal jócskán magára vállalt az ágazat gond-
jaiból is. Nézzük ezeket végig, közben beleszőhetjük a Mezőföldvizet is.
Az elnökségen belül elsősorban a magam területét viszem, tehát az 
informatikával, az irányítástechnikával és a kistelepüléseken működő, 
nehezebb adottságú szolgáltatók érdekérvényesítésével foglalkozom. A 
jelölő és a rám szavazó cégvezető kollégák ezt várják tőlem, és a „szűz-
beszédemben” is erre tettem ígéretet.

Bár tudom, hogy ezek mellett most Ön az első számú gazdája a „szá-
zadvéges” tanulmány aktualizálásának, amit még a nyár közepén a 
kormány asztalára szeretnénk tenni, de egyelőre maradjunk az informa-
tikánál, illetve az adatszolgáltatásoknál. Mi lesz a Víziközmű Szakmai 
Adatbankkal, és ehhez hogyan viszonyulnak a hivatalos állami nyilván-
tartási rendszerek?
Akárhogy nézzük, egy monopolhelyzetben lévő tevékenységet nem 
tud a piac szabályozni, szükség van állami szabályozásra és kontrollra, 
amihez adatok kellenek. A megalapozott döntésekhez valós képpel kell 
rendelkezniük a döntéshozóknak, amihez szükség van a műszaki, gaz-
dasági és szolgáltatási adatokra. Most ezt a MEKH mellett jó pár ható-
ságnak is meg kell küldenünk, és való igaz, hogy ez „elférne” egy helyen 
is, amihez minden illetékes hozzáférhetne. Egyelőre kísérleteket látunk. 
Hogy	ez	az	IKVA	lesz-e,	azt	még	nem	tudom.	

Mindezzel együtt a MaVíz-nek az érdekérvényesítési tevékenységé-
hez is szüksége van olyan adatokra, melyek jórészt az államnak nyújtott 
adatszolgáltatással azonosak, de más célra és más funkciókkal használja 
azokat a szakmai szervezetünk. Nekünk – elismert társadalmi szervezet-
ként – fontos, hogy rendelkezzünk objektív adatokkal a jogszabályok 
véleményezéséhez, össze tudjuk hasonlítani az adatok fajlagos mutatóit 
egymással és a nemzetközi szervezetekbe tömörült külföldi szolgáltató-
kéval.	Idősoros	elemzéseket	kell	tudnunk	készíteni	az	ágazat	működésé-
ről. Adatok és azokat kezelő professzionális információs rendszer nélkül 
a	XXI.	században	nem	lehet	vezetésről,	ágazati	stratégiáról	és	érdekkép-
viseletről beszélni!

Szóval akkor a MaVíz-nek is szolgáltathatjuk az adatokat...
Igen,	de	ugyanazt	kérjük	be,	amit	a	cégek	a	hatóságoknak,	hivatalnak	
küldenek. Erről éppen a legutolsó elnökségi ülésünkön döntöttünk. 
Mindezt azért, hogy – a korábbi gyakorlattal ellentétben – ne kelljen a 
vízműveknek még egy külön adatszolgáltatást végezniük a MaVíz felé is.

Főnök Vezető

Irányítja az alkalmazottakat
Félelmet generál
A hatalmán támaszkodik
Azt mondja: „Én+
Tudja, hogyan kell csinálni
Használja az embereket
Learatja a babérokat
Utasít
Másokat hibáztat a problémákért
Azt mondja: „Csináld”

Tanítja őket
Lelkesedést teremt
Kivívja a dolgozói tiszteletét
Azt mondja: „Mi”
Megmutatja, hogyan kell csinálni
Fejleszti őket
Dícsér és támogat
Kér
Megoldást kers a problémára
Azt mondja: „Csináljuk együtt”

1. ábra: Főnök vagy vezető
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Jó, majd meglátjuk, de térjünk vissza az ágazat gondjaihoz. A 2016-os 
év eredményei azt mutatták, hogy a 38 víziközmű-szolgáltató alapte-
vékenységének üzemi szintű eredménye túlnyomórészt negatív. Ha 
viszont a 2017-es évet vesszük, akkor azt látjuk, hogy a vízszolgáltatás 
üzemi eredménye 24 szolgáltatónál nullás vagy nyereséges, több mint 
5 milliárd forint nyereséggel, a csatornaszolgáltatásnál ugyanez 18 vál-
lalatra igaz, ugyancsak több mint 5 milliárd forint nyereséggel, de ha az 
összes tevékenység üzemi eredményét nézzük, akkor a 38 tagvállalatból 
30 „nyereséges” már, összesen 10,4 milliárd forintos ágazati eredmény-
nyel. Ez egy új helyzet? Ennyit javult a gazdálkodási tevékenységünk 
ahhoz képest, hogy az elvonások egyáltalán nem enyhültek! Mit akarunk 
mi ekkora nyereséggel a hátunk mögött?
Ez a nyereség csak a látszat. Először is vegyük csak az alaptevékenysé-
geket, mert e kereteken belül kell biztosítani, hogy meglegyen a fedezet 
a biztonságos működéshez, ezen keresztül a szolgáltatás fenntartható-
ságához. Ez 10,4 milliárd forint. Ebből vonjuk le a „torzító” tényezőket: 
egy nagy szolgáltató üzemviteli központjának értékesítéséből származó 
3,7 milliárd forintot, 4,5 milliárd forint önkormányzati díjtámogatást, a 
regionális állami cégeknek juttatott közszolgáltatási támogatást 12,1 
milliárd forinttal, továbbá ugyancsak az ő számukra elengedett visz-
szapótlási kötelezettséget 15,2 milliárd forinttal, és hozzátehetjük egész 
nyugodtan azt a 6-7 milliárd forintos bérfelzárkóztatási igényt, amely a 
kötelező bérfejlesztések fedezete kellene, hogy legyen. Az így korrigált 
üzemi eredmény már mínusz 30 milliárd forint fölött van, mint ahogy 
ezt Kurdi Viktor elnök úr ismertette a Víziközmű Konferencián Egerben.

Ez igazán mellbevágó. Van még valami más? 
Van bizony. Ha a szolgáltatók sorából kivesszük a két fővárosi céget 11 
milliárd forint üzemi eredményükkel, akkor a hazai vidék ágazati szinten 
máris mínuszba fordul. Ezeken felül további lényeges körülmény, bár 
nehéz számszerűsíteni, mert a mérlegbeszámolókból nem olvasható 
ki, de tudjuk, súlyos milliárdokat tesz ki az elmaradt karbantartások és 
béremelések sora, az elöregedett működtetővagyon elmaradt pótlása, 
vagyis azoknak a gépeknek, eszközöknek, járműveknek a regimentje, 
amiket nem tudtunk újabbra, korszerűbbre cserélni. És akkor még arról 
nem is beszéltünk, hogy minden szakterületet (pl. irányítástechnika, in-
formatika) fejleszteni kellene, mert a színvonaluk a XX. században ragadt. 

Mindez hogy jelenik meg a Mezőföldvíz életében?
A két sokkoló elvonás: a közműadó és a rezsicsökkentés, tetézve a ki-
sebb kötelező és elkerülhetetlen költségtételekkel, húsz-huszonöt szá-
zalékos forráselvonást jelent nálunk is. Ezt lehetetlen kigazdálkodni. Az, 
hogy ez mekkora veszteséget jelent az adott cégnek, a gazdálkodáson 
kívül legalább további 4 tényezőtől függ. Először is attól, hogy a cég 
milyen adottságokkal rendelkezik, aprófalvas-e, vagy éppen nagyon 
magas az ellátássűrűség a területén. Másodszor: mekkora tartalékokkal 
és milyen díjakkal rendelkezett, amikor megindult az ágazat integráció-
ja, harmadszor: milyen volt az évben a szezonális hatás, vagyis az időjá-
rástól függően mekkora volt éppen az értékesített vízmennyiség, illetve 
csatornaszolgáltatás. A negyedik lehet az, hogy kapott-e, kaphatott-e a 
cég állami támogatást. Nézzük sorjában. A mi területünkön nincs iga-
zán nagyváros, inkább jellemzőek a kistelepülések, ahol a közműadó a 
hosszú vezetékszakaszok miatt magas, ugyanakkor a csekély számú be-
kötés miatt az értékesített vízmennyiség alacsony. A díjaink alacsonyak, 
hiszen a kis önkormányzati vízműveket pont azért hívták életre, hogy 
náluk olcsóbb legyen a víz, mint annál a cégnél, amiből annak idején 
kiszakadtak. Így nálunk a díjak eleve nem fedezhetik a lassan, de folya-
matosan növekedő költségeket.

Most ugye a szezonális hatás jön, ami a korábbi év eredményeihez ké-
pest javított az ágazat helyzetén.
Kétségtelenül, ez nálunk is így volt, mert nagyobb lenne a veszteségünk 
enélkül. De érdemes itt megállni egy kicsit. Vajon mondhatjuk- e az ered-
mények ilyetén javulása miatt, hogy javult az ágazat gazdálkodásának 
helyzete? Azt gondolom, egyáltalán nem. A vízfogyasztás az időjárástól 
függ, amire semmiféle ráhatásunk nincs. Azt nem lehet hagyni, hogy egy 
csapadékos nyár padlóra küldje a cégeket. Való igaz, hogy a szolgáltatás 
nonprofit jellegű kell, hogy legyen, de ebbe bele kell érteni mintegy öt 
százalék tartalékot, hogy az időjárás általi kitettség ne okozzon gondokat. 
A tartalék azonban nem csak emiatt szükséges, hiszen előállhatnak olyan 
haváriahelyzetek, amiket azonnal kezelni kell, bármennyibe kerülnek, és 
figyelembe kell venni azt is, hogy a beszedhetetlen kintlévőség aránya 
a vízágazatban inkább nő, mint csökken, aminek okai megérnének egy 
külön tanulmányt. Ezeket is ebből az öt százalék tartalékból kéne fedezni.

A támogatások szerepét miként látja?
Az teljesen rendjén való, hogy azok az önkormányzatok, ahol nagyon 
magas a díj, támogatást kapnak, ami csökkenti a helyi díjakat. Ez a díjak 
kiegyenlítésének irányába mutat, ami elfogadható. Az azonban nehezen 
magyarázható, hogy az állami többségi tulajdonú szolgáltatók évek óta, 
folyamatosan többletforráshoz jutnak, holott ugyanolyan piaci körülmé-
nyek között szolgáltatnak, ugyanolyan hatások érik a tevékenységüket, és 
semmilyen külön elvárásnak nem kell eleget tenniük. Nem tőlük sajnáljuk 
a kapott forrásokat, hiszen szükség volt rá, de mi mint önkormányzati víz-
mű a többi hasonló céggel együtt ezzel hatalmas hátrányt szenvedünk.

Viszont önök is kompenzálhatják az alaptevékenységeiken keletkezett 
veszteségeket egyéb tevékenységek nyereségével.
A vksztv. tiltja a keresztfinanszírozást, mégis kénytelenek vagyunk a má-
sodlagos tevékenységeink eredményét a víziközmű-szolgáltatás vesz-
teségének csökkentésére fordítani! Ez a fajta kompenzálás egy olyan 
kényszer, amelynek a cégek az ellátás biztonsága érdekében, valamint 
a tulajdonosi elvárások miatt kénytelenek eleget tenni. Egyes tulajdo-
nosok megmondják, nem lehet veszteség, illetve mekkora legyen a 
nyereség, ami néhol bűvészmutatványba illő tevékenységekhez vezet. 
Szerintem nem lehet egy társadalmilag ennyire fontos és érzékeny szol-
gáltatást kitenni a piaci hatásoknak. Vannak ugyan szinergiák a helyi vi-
szonyoktól függően, de pl. az építőipari tevékenységben nem vagyunk 
versenyképesek a többi piaci szereplővel. Gondoljuk csak el, amellett, 
hogy a szaktudásunk, a gépesítettségünk leginkább a mélyépítési kivi-
telezéshez illeszkedik, de nekünk vissza kell hívni az embereket mond-
juk 2 napra egy építési területről, ha van egy csőtörés.

És egyre inkább látjuk, hogy van csőtörés bőven. Ágazati szinten a víz-
vezetéki meghibásodások száma a 2012-es 0,61 db/km-ről 2016-ra 1,01 
db/km-re emelkedett, ami 65%-os növekedés, ugyanez a csatornánál 
már 68%-os emelkedés. Ez egyenes következménye a vezetékek elöre-
gedésének, illetve a rekonstrukciók elmaradásának. Miként látja ezt a 
 helyzetet a saját tapasztalatával is megtoldva, gondolok itt az elhíresült, 
2017. szeptemberi paksi csőtörésekre. Volt folytatása ennek?
Szerencsénkre nem volt, és már folyik a kritikus Sentab-töltővezeték cse-
réjének tervezése. A hagyományos vezetékek 50 év alatt amortizálódnak, 
és az értékcsökkenési leírással elvileg megteremtődik a fedezete is a pót-
lásnak, de ezek a pénzek soha sehol nem voltak kellő mértékben a cserék-
re fordítva, egy-egy nagyon sürgős beavatkozástól eltekintve. A fokozódó 
gondokat magunk előtt toljuk évtizedek óta, és ezek egyre súlyosabbak 
lesznek. 
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Fel a lámpákkal.
Le a baktériumokkal.
Új Dulcodes LP UV berendezés 

 

Vario-Flux nagy teljesítményű lámpákkal

Dulcodes LP
Leszámol a kórokozókkal
és a költségekkel.

A ProMinent maximalizálja az UV fertőtlenítés hatékonyságát.
A Dulcodes LP-vel olyan innovatív UV rendszert kínálunk 
Önnek, mely új alapokat fektet le mind hatékonyság, mind 
pedig megtakarítás szempontjából.

További részletek a www.prominent.hu oldalon.

Vario-Flux nagy teljesítményű lámpák hosszú élettartammal
Gyors fényerő szabályzás dinamikus lámpafűtéssel
Kiemelkedő hatékonyság köszönhetően annak, hogy 
képes a fény erejét szabályozni a névleges teljesítmény 
50%-áig függetlenül a víz hőmérsékletétől
Homogén UV sugárzás optimális áramláson keresztül
Átfolyás legfeljebb 530 m3/h-ig
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Hallottam olyan véleményt is, hogy 

nem nagyon érdemes a  vezetékeket 

kicserélni, hiszen egy ilyen beruházás 

sohasem térül meg, de én úgy gondo-

lom, hogy nem az az első számú kérdés, 

hogy megtérül-e, hanem az, hogy az 

egymást érő javítások miként érintik az 

ellátásbiztonságot, a csőtörésjavítással 

járó útfelbontásokat, a közlekedési ká-

oszt. Vannak különösen érzékeny ve-

zetékek, mint éppen a Sentab-csövek, 

de ide sorolhatjuk az AC-csővezetéke-

ket, ahol a gumigyűrűk bizonyosan elöregszenek. Én a magam részéről 

elengedhetetlennek látom egy olyan rekonstrukciós alap létrehívását, 

aminek fedezetét a vízdíjból kéne hosszú távon biztosítani. A politikai re-

alitást szem előtt tartva legkésőbb 2020-tól egy köbméter víz áraként el 

kell fogadni a falusi kocsmában mért – fél liter – csapolt sör 400 forintos 

árát. Ettől igen messze vagyunk, de az elmúlt hónapokban szóba került 5 

milliárdnyi rekonstrukciós költségvetési forrás kevés, ráadásul azt csak az 

állami cégekre „méretezték”. Rövid távon legalább azt el kell érnünk, hogy 

országosan évi kb. száz milliárd forintot fordíthassunk rekonstrukcióra. Ez 

a szakmai igény a gördülő fejlesztési tervekben fogalmazódik meg, ame-

lyeket a MEKH minden évben jóváhagy. Ebből jelenleg az értékcsökkenési 

leírások révén 35 milliárd biztosított, a hiányzó 70 milliárd forintot – ha a 

politika egyelőre nem tudja vállalni a díjemelést – költségvetési forrásból 

kell biztosítani. Erre például jó megoldás lehet egy, a bruttó díj változatlan 

megtartása melletti áfacsökkentés.

nem érintettük még a munkaerő kérdését, a béreket, az elvándorlást, a 
megtartást és a pótlást.
A finanszírozási hiány mellett e területen vagyunk a legnagyobb bajban, 

mert egy jól működő gazdaságból át lehet csoportosítani forrásokat akár a 

szolgáltató cégek gazdálkodási ellehetetlenülése, akár az elmaradt rekonst-

rukciók miatti haváriahelyzetek esetén, de teljesen kizárt dolog új szakembe-

reket bevonni a szolgáltatásba, pláne ha a képzésük olyan, mint most. Miért 

tanuljon valaki vízvezeték-szerelést, és miért menjen a vízműhöz dolgozni, 

ha a keresetek ilyen alacsonyak. Míg 2010-ben a víziközmű-szolgáltatásban 

a fizetések 10%-kal meghaladták a nemzetgazdasági átlagot, addig mostan-

ra jóval az átlag alatt vagyunk. Pláne, ha mellé tesszük, hogy az energiaszol-

gáltatók dolgozói majdnem a kétszeresét keresik annak, amit a vízművesek. 

Egyes helyeken az országos átlagnál is rosszabb a helyzet, mint például a 

nyugati határhoz közel, vagy ott, ahol a nagyvállalatok a sokkal jobb fize-

téseikkel elnyelnek minden munkaerőt. Nálunk ilyen az atomerőmű, és ha 

hozzáteszem a bővítésével járó hatalmas munkaerő-elszívó hatást, bizo-

nyos vagyok benne, hogy valamiféle külső forrásra fogunk rászorulni, hogy 

fenntartható legyen a szolgáltatás. Megjelent egy újabb veszély is, a legjobb 

szerelők mondtak fel, mert elmentek magánvállalkozónak vagy kivitelező 

cégekhez, ugyanis a lakásépítések fellendülésével óriási rájuk az igény.

még mielőtt túl borúsra sikerül a helyzetünk ecsetelése, azt kérdezem, 
mit lehet várni az új kormánytól?
Azt várom, hogy reálisan értékeljék az ágazat helyzetét, és vegyék figyelem-

be a döntéseiknél az ágazati szereplők szakmai véleményét, a szolgáltatók 

egyedi sajátosságait is. Egyenlő feltételeket biztosítsanak mindenkinek, 

függetlenül attól, hogy állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak. 

nem tart attól, hogy úgy találják, a gondokat valami másféle szolgálta-
tóstruktúrában lehet inkább megoldani? mondjuk valahogy úgy, mint a 
hulladékosoknál.
A mi tevékenységünk egészen más, erre nem lehet ráhúzni a hulladékos 

szisztémát, ez annál tízszer, hússzor komplexebb. Nekünk az év 365 nap-

ján és mindennap 24 órán át kell folyamatosan szolgáltatnunk, az egész-

ségügyi követelmények megtartásáról nem is beszélve. 1 nap szolgálta-

táskiesés (vízhiány vagy szennyvízrendszer-dugulás) is óriási problémát 

okoz, míg a hulladék elszállításának akár 1 hónapos hiánya sem lépi át 

az elviselhetetlenség küszöbét. A víz az élet! Nagyon fontos a hulladékos 

kollégák munkája, amire a 2011-es nápolyi válság is rámutatott, de jó ha-

sonlatnak tartom – ha már az egészségügy is szóba került –, hogy a hul-

ladékos szakember inkább egy kórboncnokhoz hasonlítható, míg nálunk 

életet mentő szakorvosra van szükség. Természetesen mindkettő fontos.

reméljük, így látják ezt majd a kormányzati oldalról is. most inkább azt 
kérdezem: melyik az a három dolog, amin a leginkább változtatni kéne a 
politikai döntéshozóknak?
A legsürgősebb a közműadó kivezetése. Itt nem arról van szó, hogy valami 

pluszt kérünk, csupán arról, hogy ne vonjanak el forrást az ágazatból ezen a 

címen. Ráadásul úgy kötelez a törvény minket fizetésre, hogy a közművek-

nek nem is mi vagyunk a tulajdonosai, csak az üzemeltetői. A második a bér-

helyzet javítása, mert, mint mondtam, enélkül katasztrofális helyzetbe kerül-

hetnek a cégek. A harmadik – ami 15 éves távlatú –, a díjakba be kell építeni 

a rekonstrukciók költségeit, de addig is létre kell hozni egy olyan alapot költ-

ségvetési támogatással, amivel a kritikus helyzetek kialakulása elkerülhető.

azért ennyi gond mellett ugye van ideje, energiája saját magára, a csa-
ládjára és barátaira is? mivel foglalkozik ilyenkor, ha teheti?
Igyekszem, hogy ne csak a munka legyen jelen az életemben, és ez rit-

kán ugyan, de sikerül. Minden vonz, ami mozgás. Szeretek teniszezni, 

síelni, biciklizni, sőt lovagolni, én vagyok a paksi székhelyű Csámpai Lo-

vassport Egyesület elnöke, tehát nem unatkozom. Van két felnőtt gyer-

mekünk, a nagyobb informatikus, a kisebb még egyetemista nemzetkö-

zi kapcsolatok szakon. Feleségemmel, aki marketingkommunikációval, 

nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik, egy paksi családi házban élünk. 

Köszönjük az interjút!

2. ábra: Átlagbérek 2010–2017






