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Zsebők Lajos: Kezdjük ezzel. Tény
leg más?
Istókovics Zoltán: Van, ami ugyan-
az, illetve ugyanolyan, de van, ami 
tényleg más. Amiben nagyon ha-
sonlítunk a többi vízműhöz, az a 
jogszabályoknak, a hatósági, hiva-
tali elvárásoknak való megfelelés, 
no és a felhasználók is ugyanolyan 
emberek nálunk is, mint máshol. 
Amiben különbözünk, az az, hogy 
a tulajdonosi elvárások teljesítése 
az egész tevékenységünket áthat-
ja. Mi egy olyan szolgáltató cég 
vagyunk, aminek 51%-ban Szeged 
Megyei Jogú Város a tulajdono-
sa, 49%-ban egy francia szakmai 
befektető, a Veolia Eau magyar-
országi leányvállalata, a Veolia Víz 
Zrt., mely a menedzsmentjogokat 
is gyakorolja. Az e két fél közötti 
szerződés nagyon egyértelműen 
és részletekben meghatározza a 
tulajdonosok jogait és kötelezettségeit, valamint a feladatok megosztását. 
Ez számunkra, tehát magára a cégre és annak működésére vonatkozóan 
tiszta és kiszámítható viszonyokat teremt, és biztosítja a jó színvonalú 
szakmai munkához szükséges függetlenséget és szabadságot.

Zs. L.: Csak nem arra gondol, hogy ez máshol nincs így?
I. Z.: Nyilván nem egyformák a cégek, de bizony gyakran hallom, hogy a 
különböző (sokszor helyi) érdekeknek való megfelelés ambivalenssé te-
szi a dolgokat. Nálunk nincs ilyen, nekünk „csak” jól kell dolgozni.

Zs. L.: És mint az eredményeikből látjuk, jól is dolgoznak. 
I. Z.: Igen, igyekszünk, de ezt módszeresen és rendszeresen kontrollálja 
is a tulajdonos, nagyon erős a menedzsmentkontrolling. Ez azt jelenti, 
hogy folyamatos a monitorozás és a benchmarking, vagyis a műszaki és 
gazdasági adatainkat külön e célra kifejlesztett szoftverrel értékeli, illetve 
összehasonlítja a francia tulajdonos annak a több száz veoliás cégnek az 
adataival, mely a világ minden táján működik. Emellett évente átvilágítják 
a cég egészének működését. Ezeket az állandó elemeket kiegészítik azzal, 
hogy kiemelnek számukra fontos területeket, és azokat még részleteseb-

ben vizsgálják. Például egy ilyen projekt volt a forgó-
tőke-igény csökkentésére irányuló kezdeményezés, 
ilyen szintű költségkontrollingról más vízművektől 
nem nagyon hallottam, de persze lehet, hogy máshol 
is alkalmazzák már. Ezeken kívül állandó a tovább-
képzés, például az üzleti etika erősítéséről, vagy most 
éppen az elektronikus csalásokról, visszaélésekről volt 
videóoktatás, és minden érintettnek interneten kitöl-
tendő tesztvizsga is.

Zs. L.: Akkor most ez a jelen, amihez visszatérünk, de 
beszéljünk arról: hogyan, miképp jutott el eddig, mi
ként lett „vizes”?
I. Z.: Édesapám révén vizesként indultam és érkeztem, 
de azért volt egy-két kitérő. 1971-ben születtem Siófo-
kon, édesapám a DRV-nél dolgozott mint beruházási 
főelőadó. Tizennégy évesen én sem tudtam, mi akarok 
lenni, így apám biztatására jelentkeztem a székesfe-

hérvári Jáky József Szakközépiskolába, ahol mélyépítést, döntően útépí-
tést tanultunk. Ezt követte az Ybl Miklós Műszaki Főiskola, itt mélyépítő-
ként végeztem. Jó szívvel emlékszem mindkét iskolára, mert a szakközép 
stabil alapokat adott, a főiskolán pedig megszerettették velünk a szakmát. 
Van más jó emlékem is főiskolás koromból, ami ráadásul szegedi vonatko-
zású. Ki tudja, miért, vasútépítést és távhőellátást is tanítottak, de ezt páran 
annyira idegennek tartottuk, hogy csütörtök esténként inkább levonatoz-
tunk szórakozni Szegedre a SOTE klubjába – így a péntek délelőtti órák ki-
maradtak. De vissza az iskolához. Mivel a DRV ösztöndíjasa voltam, termé-
szetes volt, hogy a főiskolát követően 1992-ben ott kezdtem el dolgozni.

Zs. L.: Biztos gyakornok volt egy ideig, hogy tapasztalatokat szerezzen.
I. Z.: Nem, rögtön bedobtak a mély vízbe, a DRV építésvezetőségére 
kerültem, és részese lehettem az utolsó települési vízellátó rendszerek 
építésének a kenesei Magas-parton, Külső-Somogy néhány településén, 
Balatonkilitiben pedig csatornát építettünk. De hamarosan jött a katona-
ság, amit én valahogy nem akartam megúszni. Pedig megtehettem vol-
na, mivel édesanyám főnöke volt az orvosi bizottság elnöke. Budapestre, 
a  Kossuth laktanyába kerültem – amit azóta már be is szántottak –, és  

zsebők laJos
a MaVíz munkatársa

interjú 
istókoviCs zoltánnal,

Továbbra is azt tartom, az ember az, amit gondol, amit mond, 
és amit tesz. Igyekszünk olyan embereket bemutatni, 
akik mindhárom síkon érdekesek. Ezúttal Istókovics Zoltánt 
választottuk. Hogy még érdekesebb legyen a dolog, azon 
ritka cégek egyikét irányítja, ahol egy multi a tulajdonostárs. 
Gondolhatnánk és néhányan gondoljuk is, ott egészen más a világ.

a szegedi vízmű zrt. vezérigazgatójával, 
a mavíz elnökségének tagjával
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 furcsa módon szerettem katonának lenni. Olyannyira, hogy egy hónappal 
meg is hosszabbítottam az ottlétemet, talán már akkor kiütközött, hogy 
szeretek emberekkel foglalkozni, mert újoncokat képeztem ki ez idő alatt.

Zs. L.: Majd a leszerelést követően visszament a DRVhez építeni.
I. Z.: Az építeni, az igaz, de nem a DRV-hez, hanem elcsábított az egyik 
volt főiskolai csoporttársam, menjek az apja induló vállalkozásához 
építésvezetőnek Kecskemétre. Nekem nagyon tetszett ez a cím akkor: 
ÉPÍTÉSVEZETŐ!, és a munka is érdekes volt. Mindent építettünk ben-
zinkutaktól az autószalonokig, rekultivációtól a támfalakig, sőt a beru-
házási folyamat minden fázisához értenünk kellett az ajánlatkészítéstől 
az anyagbeszerzésen át a művezetésig. Viszont az országnak nem volt 
olyan szeglete, ahol ne dolgoztunk volna. Pécs, Szeged, Szigetszentmik-
lós, kecskeméti központtal. Rengeteg tapasztalatot szereztem, és igazán 
kiélhettem magam, mert szeretek dolgozni, sőt az anyagi megbecsülés 
is megvolt, mégis besokalltam, és 1998-ban eljöttem a cégtől. 1998-tól 
2001-ig egészen más területen dolgoztam. Arról volt szó, hogy iszonyú 
volt a felelősség az építésirányításban, ugyanakkor az eredmény, a si-
keres megvalósítás jórészt rajtam kívül álló tényezőkön múlott. Ez egy 
benzinkút hatalmas tetőszerkezetének felállításánál tudatosult bennem, 
és eldöntöttem, nekem olyan tevékenység kell, ahol a felelősség teljes 
mértékben az enyém lehet, de az eredmény elsősorban rajtam múljék.

Zs. L.: Felkeltette az érdeklődésemet, halljuk!
I. Z.: Három éven keresztül mint bróker dolgoztam a Budapesti Érték-
tőzsde egyik alapító brókercégénél, a székesfehérvári fiókjukat vezettem. 
A dologhoz azért hozzátartozik, hogy mindig is volt bennem egy erős 
hajlam a számok világával, illetve közgazdasági kérdésekkel, gazdálko-
dással foglalkozni. Ezért még azt is fontolgattam annak idején, jelent-
kezem a Zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolára, ami hamvába 
holt ugyan, de később beiratkoztam, és 1996-ban diplomát is szereztem 
az akkor még Budapesti Műszaki Egyetem MBA-képzésén, ahol akkor 
újdonságként a legfrissebb menedzsment- és gazdálkodási ismereteket 
tanították, mint ahogy tanítják ma is akkreditált mesterszakként. Szóval 
brókerként dolgoztam az elektronikus részvénykereskedelmi rendszer-
ben, ahol amikor jól ment, napi 20-30 milliárd forintos forgalmat csinál-
tunk az értéktőzsdén, de az úgynevezett „dotcomlufi” kipukkanása (az 
internetes cégek) és ezáltal az amerikai és a magyar tőzsdék összeomlása 
után ez tizedére csökkent, látszott, kényszerűen fel kell ezzel is hagynom.

ZS. L.: Meg sem merem kérdezni, de mi jött ezután?
I. Z.: Megint a kecskeméti kivitelező apuka fia, akivel most azt gondoltuk, 
miért ne csinálhatnánk közösen egy dunántúli kirendeltséget. Így 2003-
ig szennyvízcsatornákat építettünk a Dunántúlon, a Balaton körül. Ekkor 
jelent meg a HVG-ben egy hirdetés, hogy a Veolia megfelelő szaktudással 
és kapcsolati tőkével rendelkező önkormányzati referenst, illetve projekt-
menedzsert keres víziközmű-szolgáltató cégek „akvizíciójában” való rész-
vételre. Az első munkám a Salgótarjáni Csatornamű Kft.-be történő ki-
sebbségi tulajdonszerzés elősegítése volt, ami ugyan megszűnt a vksztv. 
hozta integráció okán, de ma is él az Érd és Térsége Vízmű Kft., melyben a 
Veolia 2006-ban szerzett kisebbségi tulajdonjogot, és megszerezte a me-
nedzsmentjogokat is. 2006-ban magam is ide kerültem, és Lanku Ildikó 
mellett az ügyvezető általános helyettese voltam. 

Zs. L.: Szóval úgy látszik, révbe ért.
I. Z.: Igen, 2008-ban építkezni kezdtem Érden, és beiratkoztam a BME 
víziközmű-szakmérnöki képzésére is. Aztán kiderült, e párhuzamosság 
nem volt szerencsés, az egyiket félbe kell szakítanom, és nyilván a ház-

építés maradt. Telt-múlt az idő, sok szép feladatot megoldottunk, majd 
2010-ben hívott a főnököm, fél óra múlva menjek be hozzá. Eltűnődtem, 
vagy kirúgnak, vagy előléptetnek. Fejemben végiglapoztam a közelmúl-
tat, de nem találtam olyan dolgot, amit nagyon elrontottam volna, és 
valóban, az volt a kérdés, elvállalom-e a szegedi vízmű vezetését. Két 
nap gondolkodási időt kaptam.

Zs. L.: Az nem kérdés, hogy hogyan döntött, legfeljebb az, hogy miért így.
I. Z.: Persze nekem is eszembe jutott az a közhely, miszerint ha az ember 
negyvenéves koráig nem jut érdemben előre, akkor már nem is fog, és én 
harminckilenc voltam. Ennél talán fontosabb volt, hogy a szegedi vízmű 
egy nagyon értékes cég, hatalmas szellemi potenciállal, amire volt vala-
melyest rálátásom a közös tulajdonos révén. Azt gondoltam, miért ne vál-
lalnám, és hát nem volt igazi ellenérvem ezzel szemben. Azóta itt vagyok.

Zs. L.: Mint mondta, egy nagy szellemi potenciállal bíró cég élén áll. Mi
lyen elvek mentén vezeti ezt a méreteiben és eredményeiben is nagyon 
komoly céget?
I. Z.: Meglehet, többen irigyelnek a szakmában, mert a cég helyzete, mére-
te, az ellátássűrűség valóban kedvezőbb az átlagosnál, de én tudom, hogy 
egy céget elsősorban az ott dolgozó emberek tesznek sikeressé célirányos 
és szisztematikus munkával. És itt ez folyik. A vezetési filozófiát illetően 
világtendencia, hogy a cégek inkább laposodnak, a hatékonyság érdeké-
ben csökkennek a vezetési szintek, én azonban azt mondom, szükséges 
a hierarchia, persze azzal, hogy a döntéseket a lehető legalacsonyabb 
szinten kell meghozni, ott, ahol megvan hozzá a megfelelő információ, 
felelősség és feltételrendszer. Nálam a jó vezetés előfeltétele a szemé-
lyes jó példa felmutatása, rögtön utána az, hogy többet kell foglalkozni 
az emberekkel, mint elsőre gondolnánk. Nálunk is mennek el a cégtől a 
dolgozók, és az „exit” interjúk azt mutatják, még több törődést várnak a 
munkavállalók tőlünk. Még jobban kéne figyelni a helyzetükre, a vélemé-
nyükre, a bajaikra, de a jobbító szándékaikra is, mert a vezető első számú 
feladata, hogy kihozza az emberekből a legjobbat, és ez egyben a legtöbb 
is. Egyszerre tartom szükségesnek a bizalmat, de a folyamatos kontrollt 
is. Amellett, hogy az elérendő célokat személyre lebontva ismernie kell 
mindenkinek, jövőképet is kell adnunk, ami manapság nem olyan könnyű 
az ágazatunkban. Bizony nálunk is felvetődik a „mi lesz velünk” kérdése. 
Én ilyenkor azt mondom nekik, hogy vízre és vizet szolgáltatókra mindig 
szükség lesz, és ti biztos, hogy itt lesztek, ha én nem is.

Zs. L.: Ha már itt tartunk, miként látja a politika fogadókészségét bajaink 
orvoslása kapcsán?
I. Z.: Én sem látok bele a kártyákba, de az is lehet, hogy nincs is valódi 
játszma, csak úgy alakulnak a dolgok, a maguk módján. Egyszerűen mar-
ginális területnek látják a tevékenységünket. A cégek között hatalmas 
a különbség, egyszer aszerint, hogy milyen kondíciók mellett történt a 
díjbefagyasztás, vagyis milyen állapotban indultak el a lejtőn, és ehhez 
társul az a különbség, hogy milyenek azok a működési feltételek, melyek 
napjainkban érvényesek. Ebbe beleértem a természeti, a technológiai 
adottságokat, a már emlegetett ellátássűrűséget, de beleértem az álla-
mi vízműveknek nyújtott milliárdos támogatásokat is. Nem lehet kizárni, 
hogy ez a folyamat, ha így marad, az önkormányzati cégek ellehetetlenü-
léséhez vezet, tehát nem is kell drasztikus döntés, csak idő ahhoz, hogy 
az ellátás teljes egészében átcsússzon az állami térfélre.

Zs. L.: De hát az alaptevékenység veszteséges mivoltán segíthet, ha a cé
gek egyéb tevékenységet is folytatnak, megfelelő nyereséget biztosítva 
a veszteség kompenzálására.
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I. Z.: Nézze, a víziközmű-szolgáltatás költségeinek úgy nyolcvan százalé-
ka állandóan és folyamatosan felmerülő költség, amire jóformán nincsen 
ráhatásunk, a fennmaradó húsz százalékból pedig lehetetlen költségta-
karékossággal és hatékonyságnöveléssel kigazdálkodni a veszteséget. 
Ha egy cég meg akarja őrizni a szuverenitását, rá van kényszerítve arra, 
hogy ne csupán az alapszolgáltatásból származó bevételekhez jusson.

Zs. L.: Például?
I. Z.: Mi például igyekszünk a területünkön a víziközmű-szolgáltatáshoz 
kapcsolódó építési tevékenységet magunk elvégezni, amivel éves szin-
ten 8-900 millió forintos többletbevételhez jutunk. De vannak apróbb 
dolgok is. Mi érvényesítjük a közületi fogyasztók fizetési határidejének 
be nem tartása miatt a 40 eurós költségátalányt, a mellékmérőcseréket 
kizárólag mi végezzük, a vízbekötéseket mi építjük A szennyvíztelepen 
most cseréltük a gázmotorokat, és a gázból villamos áramot termelünk, 
melyet kitáplálunk a hálózatra, és természetesen az iszaprothasztókba 
befogadunk minden alkalmas mellékterméket. Ez tulajdonképpen egy 
olyan kényszer, amivel az egyes cégek különböző mértékben tudnak élni, 
ezért ezek a módszerek egyes helyeken alkalmasak lehetnek a túléléshez, 
máshol nem. Ezért az a véleményem, hogy az ágazat egészét tekintve 
igaz, hogy ha a peremfeltételek nem változnak, és nincs – mint ahogy 
tavaly volt – az időjárás miatt értékesítési többlet, a szolgáltatók jó része 
el fog lehetetlenülni.

Zs. L.: Egy multicégnél talán nagyobb a rálátás, hol tart a szektorunk 
technológiai fejlettségben, mondjuk az európai színvonalhoz képest?
I. Z.: A kezdődő lemaradás jeleit észleljük, amin elsősorban az ellátó-
rendszerek állapotát értem. Az állagromlás néhol az ellátásbiztonságot 
veszélyezteti. Az ágazatban 2012 óta kétszeresére nőtt a hibajavítások 
száma, és a lakossági panaszok is folyamatosan emelkednek. Itt jegyzem 
meg közbevetőleg, hatalmas kérdés az AC-csövek gumigyűrűs kötései-
nek elöregedése, mert a lent lévő csövekkel nincs és nem is lesz gond, 
ezért szerintem azt a megoldást kell keresni, miként lehet költségkímélő 
módon kötéseket felújítani. Vissza az alapkérdéshez, a technológiai szín-
vonal kielégítő, hasonló az európai szinthez, azonban a rendszerek álla-
pota országos méretű beavatkozást kíván. Tudomásul kell venni, hogy 

„nincs ingyenebéd”, ha valamibe nem teszünk semmit, abból semmi lesz, 
és ha valami van, működik, és nem tartjuk szinten, abból is semmi lesz.

Zs. L.: De hiszen hatalmas pénzek kerültek a szektor fejlesztésébe a víz
minőségjavító program kapcsán.
I. Z.: Igen, de itt sem biztos, hogy minden esetben oda, ahol szükség 
lett volna rá.

Zs. L.: Hogy érti ezt?
I. Z.: Nézzük a szegedi példát. Szeged vízellátását 82 mélyfúrású kút biz-
tosítja. A nyersvíz változó minőségű, az arzén a maga maximum 7 µg/l 
mennyiségével határérték alatt volt. Az ammónium – ami csupán indi-
kátorparaméter – a 0,5 mg/literes határértéket igaz, hogy meghaladta, 
de nem lépte át az 1,0 mg/literes értéket, és hangsúlyozom, hogy vala-
mennyi vízbázisunk védett, tehát teljesen kizárható nyersvízoldalról a 
szennyezés, és a nitrit és nitrát képződése sem történik meg a hálózaton. 
Ilyen körülmények között teljesen értelmetlenül belekényszerültünk a 
vízminőség-javító program fő sodorvonalába, és meg kellett építeni öt 
tisztítótelepet arzén- és ammóniummentesítéssel, törésponti klórozási 
technológiával. Meglehetősen balul sült el az egész, a víz minősége az 
igen nehéz átmeneti időszak vízminőség-javító beavatkozásait követően 
is rosszabb, mint a beruházások megkezdése előtt.

Zs. L.: Erről hallottunk, de mi ennek az oka?
I. Z.: Ez kétfelé választható. Az egyik, hogy a tisztítóművek nem olyan mi-
nőségben készültek el, hogy képesek legyenek a megfelelő vízminőség 
biztosítására. Ez olyannyira igaz, hogy a beruházást 2016 nyarán 96%-os 
készültségnél le kellett állítani, és a befejezésre, illetve a hibák kijavítá-
sára külön közbeszerzési eljárást kellett hirdetni, azonban ez is ellehe-
tetlenült. Végül mi magunk vállalkoztunk rá, hogy befejezzük és rendbe 
tegyük a dolgokat. A mai napig küzdünk vele.

Zs. L.: De mi a magyarázat?
I. Z.: Az, hogy a létesítmények olyan nyitott tisztítótartályokkal, illetve 
szűrőkkel rendelkeznek, melyek folyamatosan elfertőződnek. Ilyenkor le 
kell állítani ezeket, nátronlúggal kell fertőtleníteni, és újra kell indítani. 
Ez többnyire kezeli a helyi problémát, de a hálózaton gondokat okoz. 
Tudomásul kell venni, hogy a hálózat a maga 690 kilométerével nálunk 
is egy biológiai reaktor – és itt jön a másik ok, illetve magyarázat, hogy 
ebben a rendszerben a kezelt víz a csőfalakon lévő biofilmmel kiszámít-
hatatlan reakcióba lép.

Zs. L.: De hát a tisztítóművek üzembe helyezése előtt csak volt szivacsos 
vagy akármilyen csőtisztítás!
I. Z.: Igen volt, de nagyon előtte. Miután így rendbe tettük a rendszert, a 
beruházás indítása két évet késett, és a letisztított csőfalakra újra kiült 
a biofilm. Ez már önmagában egy induló problémát jelentetett, de ha 
mögé nézünk a dolgoknak, ennél többről van szó. A Szegedi Egyetem bi-
otechnológiai tanszékével bevizsgáltattuk a biofilmet, és csak 50%-ban 
lehetett kimutatni, hogy miből is áll ez a biofilm. Úgy pedig elég nehéz 
küzdeni valami ellen, ha nem ismerjük, mi ellen küzdünk.

Zs. L.: Öblíteni és csövet tisztítani mindig lehet!
I. Z.: Igen, ezt tesszük, valamelyest enyhültek a vízminőségi problémák, 
de a peremrészeken még most is gyakori a panasz, és amellett, hogy 
erre már nagyon jelentős összegeket költöttünk, a bőrünkön érzékeljük 
csökkenő reputációnkat. A legjobb lenne elfelejteni az egészet, de hát 
ezt nem lehet. Tartunk tőle, hogy valamilyen szinten állandósul a vízmi-
nőségi probléma, melyet döntően a törésponti klórozásnak, illetve az 
utóklórozásnak tulajdonítunk. Ezért most saját kezdeményezésünkre kis-
mintás kísérletek folynak arra vonatkozóan, hogy a mi adott minőségű 
nyersvizünket lehet-e és miként lehetne biológiai módszerekkel ammó-
niummentesíteni.

Zs. L.: Látjuk, hogy az irigylésre méltó dolgaik mellett vannak kevésbé 
irigylésre méltóak is. Munkaerő tekintetében irigykedhetünk?
I. Z.: Ha a meglévő állományra gondolok, akkor igen. Jól jelzi ezt, hogy 
amióta itt vagyok, egyetlen vezetőt sem cseréltem – persze nem ígérem 
meg, hogy nem is fogok. 

p o r t r é
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De mondhatom, hogy nálunk mindenki tudja, hogy mi a dolga, és meg 

is tesz mindent, hogy az elvárásoknak megfeleljen, és az az igazság, hogy 

mi meg csak igyekezni tudunk, hogy a munkavállalók anyagi elvárásainak 

eleget tegyünk. Mi az ágazat bérszínvonalát tekintve az alsó harmadban 

vagyunk. Ez egy ideig a helyi viszonyokat figyelembe véve elegendő volt, 

de fel kellett ébrednünk, elment mellettünk a világ. Erőssé vált a fluktuá-

ció, a helyi lehetőségek kitágultak, az építőipar erősödésével vagy azzal, 

hogy most például a British Petrol pénzügyi részlegéhez 500 embert vesz-

nek fel nem is kis pénzért. Nemcsak nálunk, az egész ágazatban muszáj 

lesz megfizetni az embereket, mert most már a lábukkal szavaznak arról, 

hogy elegendő-e az a pénz, amit a vízművek tudnak nekik biztosítani.

zs. L.: Talán mindenen átmentünk, ami a szektort illeti, így feltehetem 
azt a kérdést, mi lenne az a három legfontosabb dolog, amit – ha a dön-
téshozók helyzetébe kerülne – a szektort illetően a leghamarabb meglé-
pne, illetve mi az a három dolog, amiben magunknak kéne változtatnunk.
I. z.: Az elsőhöz nem kell három, elég kettő. A szabályozással a hosszú 

távú kiszámíthatóságot, másodikként a megfelelő finanszírozási háttér-

rel a fenntarthatóságot biztosítanám. És magamat a magam helyébe 

képzelve – amihez ugye nem kell nagy képzelőerő – azt mondanám, 

még nyitottabbaknak kell lennünk, és nem kell elhinnünk, hogy előbbre 

tartunk, mint más. Ezen több dolgot értek. Nem mondhatjuk mindenre, 

hogy azt majd mi jobban tudjuk, le kell mondanunk a természetes mo-

nopóliumi helyzetünkből fakadó felsőbbrendűségi érzésünkről, több 

alázattal kéne a felhasználók irányába lennünk, és tudomásul kell ven-

nünk, hogy mindent lehet jobb minőségben csinálni. Például keresnünk 

kell, miként lehet a legkevesebb fogyasztót kizáró csőtörésjavítási mód-

szereket bevezetni. Az utóbbi évek letörték a belső lelkesedést szinte az 

egész ágazatban, de nekünk fejlődni kell erőnk szerint.

zs. L.: Hogyan látja mint elnökségi tag, miként segíti elő a mavíz ezeket, 
illetve más irányban az érdekérvényesítést?
I. z.: Aközött, hogy a döntéshozók marginális tényezőnek tekintik a vízi-

közmű-szolgáltatást, miközben a piac egyre drágul, és emiatt a költsé-

geink folyamatosan emelkednek, a vízdíj pedig változatlan, hatalmas el-

lentmondás feszül. Emiatt folyamatosan hallatnunk kell a hangunkat, és 

az összes adódó lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy változtassunk a 

helyzeten. Én úgy látom, hogy ezt a MaVíz megteszi, a javaslataink töb-

bé-kevésbé megjelennek egy-egy jogszabály-változtatáskor, sőt néha túl 

is lihegjük a dolgokat azzal, hogy olyanokat is javasolunk, ami a saját moz-

gásterünket szűkíti. Ilyenkor magunkkal szúrunk ki. Például nem kellett 

volna az 58-as vhr.-be olyan dolgokat bevinni, amik megkötik a kezünket. 

Azért azt gondolom, ha nem kezdeményezünk, ha nem tesszük meg a tő-

lünk telhetőt, akkor nem lesz változás. Mint már mondtam, a semmiből 

nem lesz semmi. A fő gondnak azt érzem, hogy a stratégiai kérdésekben 

a döntéseket nem azok hozzák, akikkel mi tárgyalni tudunk. Ugyanakkor 

azt is látom, hogy a megítélésünk javul a döntéshozók szemében, elértünk 

részsikereket, a hivatal teljes mértékben átlátja a gondjainkat, és szövetsé-

gesként működik együtt a jobbítás érdekében. A kapcsolatainkat tovább 

kell javítani, és nem szabad kiengedni a kezünkből a kezdeményezést.

zs. L.: Ezeket jól áttekintettük, de az ország legmelegebb vidékén nem 
maradhat ki az éghajlatváltozásra vonatkozó kérdés. mit jelent nekünk a 
saját feladatainkat illetően ez a változás?

I. z.: Vízbázisoldalról nem hiszem, hogy komoly gondjaink lesznek itt Sze-

geden, országosan a kormány által elfogadott vízstratégia megfelelően 

kezeli ezeket a kérdéseket. A felszíni vizek tekintetében az a helyzet, hogy 

medenceország lévén rengeteg a bejövő víz, de az is igaz, hogy jelentős 

deficittel rendelkezünk, mert még több folyik ki. A felszín alatti vizeknél 

komoly figyelmeztetés a homokhátság talajvízszint-süllyedése, és a mély-

ségi vizeknél is az utánpótlást a lehullott csapadék jelenti. Emellett a szél-

sőségek megjelenése nálunk is gondot okoz, a le nem szivárgó víz eleve-

zetése már napjaink problémája, különösen itt Szegeden, ahol egyesített 

a szennyvíz-, illetve a csapadékvíz-elvezetés. Egyre inkább készülnünk kell 

a lokálisan megjelenő „városi árvizekre”, ezért most egy határokon átnyúló 

pályázati programot kihasználva a belgrádi és az aradi vízművel együtt 

pályázunk a Norvég Alaphoz az ilyen jellegű problémák kutatására, illetve 

megoldására. A másik végéről közelítve a kérdést, előtérbe fognak kerülni 

világméretekben a víztakarékos technológiák és lakossági felhasználások, 

ami nekünk azért nem jó, mert a csatornaszolgáltatás, illetve szennyvíz-

tisztítás díjszabása köbméterre megy, ugyanakkor nem veszi figyelembe a 

szennyvizek „besűrűsödését”. Ezzel bizonyosan foglalkoznunk kell a közel-

jövőben. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy Magyarországon az igazi 

nagy gondot a mezőgazdaságnak jelenti az éghajlatváltozás.

zs. L.: most, hogy ezeken túljutottunk, egy portréból nem maradhat ki: 
mit csinál Istókovics zoltán, ha nem a vízművel foglalkozik?
I. z.: Istókovics Zoltán mindig menne új meg új helyeket megismerni. 

Nem kell félreérteni, soha nem éreztem ilyen jól magam a mostani szege-

di lakhelyemet és munkámat illetően, inkább arra gondolok, hogy mint 

eddig, újabb és újabb érdekes helyekre kell eljutni. Szeretek utazni, imá-

dom Ázsiát, szeretem megismerni más népek kultúráját, látni, hogyan 

élnek máshol az emberek.

zs. L.: Igen, tudjuk, volt nepálban is mint magyar vizes. Közbevetőleg, 
mit csinált ott?
I. z.: Igen, két és fél hónapig voltunk kint Katmanduban 2014-ben, a 

Berlin Wasser megbízásából a város vízellátásának javítási lehetősége-

it vizsgáltuk. Megdöbbentő volt az élmény, hogy heti egy alkalommal 

négy-öt órára volt lehetőség arra, hogy a víztartályokat a kis- és nagy-

fogyasztók feltöltsék. Katmandu egy zárt völgyben fekszik, és 1991 óta 

azon dolgoznak, hogy a hatalmas hegyek átfúrásával kintről vezessék 

oda az ivóvizet. Emellett a hegyoldalon források is voltak – éppen ezeket 

is vizsgáltuk –, de a vízhozamuk messze nem elegendő a város ellátására. 

A kinti sok érdekes élmény mellett meghatározó volt bennem az érzés: 

becsüljük meg a saját körülményeinket.

zs. L.: Ez érdekes lehetett, de térjünk vissza ahhoz, amikor nem vízműves.
I. z.: Azért még mindig a víznél maradva, talán a balatoni származásom-

ból fakadóan szeretek horgászni, és kissé pironkodva vallom be, hogy itt 

a Tiszán tanultam meg vitorlázni. Hajóm még nincs, de már béreltem, és 

az idén nyáron mentünk át Bélatelepről Siófokra (Cseh Tamás után szaba-

don). Két éve teniszezek is külön edzővel, de még fogok fejlődni benne. 

Nem vagyok az az igazi fúró-faragó ember, de nagy élvezetet nyújtott, 

amikor felújíttattam, illetve felújítottam itteni, szegedi házamat, és ma-

gam összeszereltem 16 elemes bútort. A végére hagytam, de meglehet, 

ezzel kellett volna kezdenem: nagy örömet nyújt, ha a 17 éves fiammal és 

a 13 éves lányommal lehetek együtt.  zs. L.: Köszönjük szépen az interjút.
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