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források lehetőségét, aminek kulcsa, hogy ténylegesen ki tudjuk mutat-
ni, mit jelent ez a víziközmű-szolgáltatásban. Megkezdték az EU-s pénzek 
átstrukturálását is, megvizsgálják, milyen beruházásokhoz tudnak pénzt 
biztosítani, és azt, hogy a maradványforrásokat miként lehet rekonstruk-
cióra fordítani. Erről év végére tudnak információt adni.

A stratégiaalkotáshoz, a működési és rekonstrukciós források juttatá-
sához és a munkaerő-gazdálkodás javításához olyan megtámadhatatlan 
adatok, illetve alapok kellenek, melyeket nem kérdőjelezhet meg senki. 
Rendkívül fontosnak tartotta a szektor jövőképének erősítését, amit tá-
mogathatna a tiszta ivóvízhez való állampolgári jog bekerülése az alkot-
mányba. Mondandóját az államtitkár azzal zárta, hogy az ágazatnak ko-
moly helye van a társadalmunkban, ezért nem lehet hagyni, hogy bárki 
lesajnálja, sőt annak tudatában kell lennünk, hogy a víziközmű-szolgálta-
tás stratégiai ágazat.

kurdi viktor
a MaVíz elnöke

Petőfi Sándort idézve az elnök azzal 
kezdte megnyitóját, hogy „Itt van az 
ősz, itt van újra…”, amikor is megkez-
dődik a következő üzleti év tervezése. 
Ilyenkor azt szoktuk számolgatni, mi 
jön be, és mi megy ki, most azonban 
van egy ennél fontosabbá vált ténye-
ző is, mégpedig az, hogy miként le-
hetséges versenyképes bért biztosítani munkavállalóinknak. Az egész ága-
zat humánkrízisbe került, amiből bérfejlesztés nélkül nem lehet kilábalni.

A bérek fejlesztése az elnök elgondolása szerint három módon lehet-
séges. Az egyik a csodavárás, az, hogy a közműadó kivezetése, az áfacsök-
kentés vagy valami egyéb dolog új forrásokat biztosít; a másik az, hogy a 
cégek nagyobb kockázatot vállalnak, és pl. csökkentik az ügyeleti rend-
szer működtetéséhez szükséges költségeket, vagyis növelik a hibajavítá-
sokhoz, egyéb beavatkozásokhoz szükséges reakcióidőt és kockázatot. Ez 
utóbbi egy kikényszerített válasz lehet arra, hogy az utóbbi hat évben 200 
milliárd forint forráskivonás történt az ágazatból.

A harmadik lehetőség, hogy tovább kell dolgozni a belső tartalékok 
feltárásán. Át kell venni a jó és költségkímélő gyakorlatokat, innovációra 
van szükség minden elképzelhető területen! Nem opció – mint mondta –, 
hogy csupán feltesszük a kezünket. Csak az lehet a vezérlő gondolat, hogy 
minden lehetségest megteszünk, amire képesek vagyunk. 2013 óta lejt-
menetbe került az ágazat, és már megtapogattuk a gödör alját. Most olyan 
jövőképre van szükségünk, ami az ágazat felemelkedéséhez vezet. Ha nem 
indulunk meg felfelé, egyszerűen nem lesznek olyan szakembereink, akik 
a hibákat ki tudják javítani, akik az ellátásbiztonságot és a megfelelő minő-
ségű szolgáltatást fenn tudják tartani.  Elnökünk annak jegyében nyitotta 
meg a főmérnöki értekezletet, hogy az itt elhangzó előadások a reményei 
szerint hozzájárulnak a jó gyakorlatok átvételéhez, az innovatív megoldá-
sok bevezetéséhez és végső soron az ágazat helyzetének javulásához.
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Köszöntőjét az államtitkár azzal 
kezdte, hogy most nem akarja a 
problémákat felsorolni, ehelyett a 
lehetőségekről fog beszélni, mert 
meggyőződése, hogy már látszik a 
fény az alagút végén, és azon dolgoz-
nak, hogy ez a fény egyre erősebb legyen. Ennek jegyében az elkövetkező 
évben ki fogják alakítani az ágazat közép- és hosszú távú stratégiáját. Eb-
ben meg kell jeleníteni a mit, mikor, miért és miből kérdését; a megvalósí-
tás során vissza kell csatolni, és szükség esetén módosítani, finomítani kell 
az elképzeléseket. Azonban a stratégia önmagában így sem ér sokat, ha 
nem követik tettek. Elmondta, hogy tisztában vannak a kialakult helyzet-
tel, azzal, hogy megoldást kell találni a munkaerőhiány kezelésére és a for-
ráshiány enyhítésére. Szeretnének nyitottak lenni a megoldások keresése 
során, és ebben partnernek tekintik a MaVíz-et. 

A munkaerőhiány kezelésének alapja a diplomás és középfokú kép-
zettséggel rendelkezők körében az életpályamodell kialakítása, melynek 
egy eleme már létezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen beinduló kép-
zésen. Elengedhetetlenül szélesíteni kell a szakma elismertségét, hogy 
vonzó legyen a fiatalok számára, és számolni kell azzal az elszívóhatással 
is, ami egy-egy új multinacionális cég betelepülése során jelenik meg.

Keresik a lehetőséget a szolgáltatók működési kiadásainak csökkenté-
sére is, és ismerik a szakma javaslatait a közműadó kivezetésére és az áfa 
csökkentésére, azonban ezek a kormány részéről sok szempontú mérleg-
elést kívánnak, és pozitív döntés esetén is csak 2020-ban válhatnának va-
lóra, hiszen a 2019-es költségvetést már elfogadta a parlament. A korábbi 
elképzelést, miszerint egy rekonstrukciós alap forrása 30-30-30%-ban az 
állam, az önkormányzat és a szolgáltató cégek által biztosított forrás le-
hetne, a cégek kihagyásával átalakították 50-50%-ra. A MaVíz-zel együtt 
vizsgálják a szén-dioxid kibocsátásának csökkentése révén bevonható új 

főmérnökI értekezlet 
2018.

A következő oldalakon a 2018. évi 
Főmérnöki Értekezleten elhangzott 
köszöntők kivonatát, „A települési 
szennyvízkibocsátásra vonatkozó felszíni 
vízminőség-védelmi jogszabályok 
felülvizsgálata” című kerekasztal 
beszélgetés és a Vízipari workshop 
összefoglalóját olvashatják!
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