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DOLGOZNI SZERETNÉK, NEM KÜZDENI

INTERJÚ CSOLLÁK ISTVÁNNAL
A BARANYA-VÍZ ZRT. 
VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL 

P O R T R É

apám és most 91 éves édesanyám a helyi ter-
melőszövetkezetben dolgozott, és tőlük azt 
tanultam, akárhová veti a sors az embert, ha 
dolgozik, előbbre jut. Volt mit tennem már 
gyerekkoromban is, a háztáji gazdaságunk 
munkáiból én is kivettem a részem. Az általá-
nos iskolában jól tanultam, nem volt kérdés a 
továbbtanulás, és egy ismerős vízügyes sza-
kaszmérnökkel folytatott beszélgetés során 
dőlt el, hogy a bajai vízügyi szakközépiskolába 
megyek továbbtanulni.

Zs. L.: Akkor nem is kell firtatnom külön, miként lett vizes. 
Cs. I.: Igen, a középiskola kijelölte az életpályámat, és jeles érettségimmel 
jelentkeztem is a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítő szakára, ahová 
helyhiányra hivatkozva nem vettek fel. Maradt a másodikként megjelölt 
bajai főiskola. Itt is ment a tanulás, és egy év múlva nyitva állt előttem a 
lehetőség, hogy átmenjek az egyetemre, de én akkor már nem akartam. 
Ebben nem kis része volt annak, hogy megszerettem a bajai iskolát, ahol 
kitüntetéssel végeztem. 

Zs. L.: És akkor jött a nagy kérdés, hova menjen dolgozni.
Cs. I.: Igen, figyelembe vettem a lehetőségeket, de azt is, hogy látszott, a 
nővérem – aki mára tüdőgyógyász főorvos – véglegesen elkerül otthon-
ról, én pedig nem akartam a szüleimet magukra hagyni. Ez is számított, 
amikor 1976-ban a Mohácsi Farostlemezgyárba jelentkeztem, ahol a be-
ruházási osztályra kerültem. Ez hatalmas gyár volt akkoriban, 1250 ember 
dolgozott három műszakban.

Zs. L.: Ön is farostlemezt kezdett gyártani? 
Cs. I.: Nem egészen, illetve a technológiai folyamat részeként nekem kel-
lett gondoskodnom a gyártáshoz szükséges tetemes vízmennyiség bizto-
sításáról saját kútjainkból. A technológiából keletkező tisztítatlan szenny-
víz a Dunába sodorvonali bevezetésre került. Feladatom a nedves eljárású 
technológia során keletkező szennyvíz tisztítótelepi beruházásának elő-
készítése volt. Ebben az időben a tisztítatlan szennyvizekre vonatkozó 
szennyvízbírság igen jelentős volt, és évente progresszíven emelkedett. 

Zs. L.: Bár már alig lehet látni farostlemezt, közbevetőleg engem érdekel-
ne: hogyan gyártották, mért kellett ehhez víz?
Cs. I.: Ez az ún. nedves technológia miatt volt. A folyamat úgy kezdődött, 
hogy a farönkökből faaprítékot készítettünk, majd ezt rostra őröltük. A fa-
rostokhoz ragasztóanyagot és adalékanyagot kevertünk. Ezt a masszát 5-6 
cm vastag paplanként síkszitás víztelenítőgépre terítettük. A víz távoztával 

Zsebők Lajos: „Még élünk” címmel tartott elő adást a legutóbbi igazgatói 
értekezleten, amiről azt hallottam, hogy sikerült a valóságot életszerűen 
és nem túl rózsás képet festve bemutatnia.
Csollák István: Igen, én azt gondolom, hogy akkor is az igazat kell mon-
dani, ha gondok vannak, mert csak így lehet a helyzeten javítani. Napja-
inkra az ágazat és az ágazaton belüli cégek nagyobbik része igen nehéz 
helyzetbe került, és ha a reánk rakott terhek nem csökkennek, a szolgál-
tatás el fog lehetetlenülni.

Zs. L.: Akkor ezt igyekszünk majd kibontani, de nézzük előbb az életutat. 
Cs. I.: Büszke mohácsi vagyok, itt születtem, és egész életem ideköt. Édes-

ZSEBŐK LAJOS
a MaVíz munkatársa

Mondhatnánk úgy is, dolgozni, szakmai tevékenységet 
szeretnének folytatni sokan, nem pedig küzdeni, küszködni 
a szolgáltatás fenntartásáért. Egy ilyen vezetőt mutatunk 
most be portrérovatunkban. Egy olyan embert, aki régi 
vízművesként azt mondja, az ágazat működését már csak 
a hivatástudat és a szakmaszeretet tartja működésben. 
Interjúnk most sem a cégről vagy az ágazatról szól, hanem 
arról, miként látja ezek működését.
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után a települési önkormányzatok gyakorol-
ták – megint csak nagyon különbözőképpen 

– a szolgáltatási kötelezettségüket, illetve éltek 
árhatósági jogkörükkel. Mégis a kilencvenes 
években lezajlott – néhol viharos – változások 
után, a felaprózódást követően beállt valamiféle 
egyensúly, amit ma már szinte békebeli időszak-
nak látok. Ha szót tudtunk érteni az önkormány-
zat döntéshozóival – nálunk a polgármester 
hozzáértése okán ez így történt –, biztosítva 
volt a normális működés és a jó színvonalú szol-
gáltatás. Persze tudom, sokan várták – szinte 
megváltásként – a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény megszületését, amivel nincs is 
semmi baj. A baj ott van, hogy a jelenlegi sza-
bályozás és kontroll éppen a Vksztv. előírásainak 
nem felel meg. Gondoljunk csak az alapelvek-
ben megfogalmazott ellátásbiztonság elvére, 
ami egyáltalán nem biztosított a rekonstrukciós 
források beszűkülésével. Mi a díjban megtérülő 
amortizációs költségrész felét-harmadát tudjuk 
valós rekonstrukcióra fordítani, ami azt jelenti, 
hogy rá vagyunk kényszerítve a jövőnk felélé-
sére. És ezen édeskeveset segít az országosan 
másfél milliárdos pályázat akkor, amikor külső 
forrásként 60-70 milliárdra volna szükség. Vagy 
nézzük a költségmegtérülés elvét. A díjakat a 
törvény 2011 végén befagyasztotta, amire rá-
jött a közműadó és a rezsicsökkentés, hogy a 
többi teherről ne is beszéljek. A 10%-os rezsi-
csökkentés jelentős árbevétel-kiesést jelentett 
(a lakosság ezt pozitív dologként értékelte). 
Kompenzációra, a felmerülő költségek biztosí-
tására az önkormányzati tulajdonú szolgáltató 
cégeknek is szükségük lenne. A díjbevételek 
reálértéken a 2011-es bevételek háromnegyed 
részét hozzák. A helyzeten néha segít a száraz, 
meleg nyarak értékesítési többlete, de állítom, 
hogy egy hűvös, csapadékos nyár nehezebb 
helyzetbe fogja hozni az egész ágazatot. Elő-
vehetjük még a regionalitás elvét, melynek 
jegyében nem lehetett volna hagyni, hogy az 
integráció során a szomszédos regionális vízmű 
elvigye a Tenkesvíz közepéből Siklós városát a 
környező településeket is kiszolgáló vízbázissal 
együtt. Szóval én azt mondom, hogy a jelenlegi 
korszak lehetne jó, ha az elvonások megszűnné-
nek vagy enyhülnének, és a gyakorlat megfelel-
ne a törvénynek.

Zs. L.: Ez jó nagy kitérő volt, de térjünk vissza az 
életúthoz, ami ugye összeforrt a Mohácsi Víz-
mű sorsával. 
Cs. I.: 1997-ben a megyei vízműből kivált a Mo-
hácsi Üzemmérnökség Mohács Víz Kft. néven, és 
engem neveztek ki ügyvezető igazgatónak. In-
nentől kezdve első számú felelős voltam minde-
nért, amit addig is csináltam, de ehhez hozzájött 

a munkavállalók sorsának alakulása és az önkor-
mányzatokkal való kapcsolatápolás is. Közben 
1996-ban csatornázási és szennyvíztisztítási 
szakmérnöki diplomát is szereztem. Nem tarto-
zik közvetlenül a vízműves tevékenységemhez, 
de tíz évig tanácstag, majd öt cikluson keresztül, 
20 évig városi egyéni képviselő voltam. Előbb a 
környezetvédelmi bizottságot, majd a gazdasá-
gi bizottságot vezettem. Ez, mondhatnánk, helyi 
politizálás volt, de engem nem a politika érde-
kelt, hanem az, hogy elkötelezett lokálpatrióta-
ként hogyan tudom a lakosság érdekeit érvény-
re juttatni. Most is ezen vagyok, de az időközben 
életbe lépett összeférhetetlenségi törvény nem 
teszi lehetővé, hogy egy önkormányzati cég ve-
zetője bent üljön a képviselő-testületben dön-
téshozóként. 

Zs. l.: Mi volt a folytatás?
Cs. I.: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
előírta, hogy működési engedélye annak a szol-
gáltatónak lehet, amelyik eléri azt a szolgálta-
tásiterület-nagyságot, aminek alsó határát 150 
ezer felhasználói egyenértékben szabták meg. 
Akkor összeültünk, a korábbi Baranya Megyei 
Vízmű Vállalathoz tartozók, a Komló-Víz Kft., a 
Sziget-Víz Kft., a Tenkesvíz Kft. vezetői, valamint 
jómagam, és feltettük a kérdést: hogyan tovább? 
Úgy döntöttünk, hogy a tulajdonos önkormány-
zatok orientálásával arra teszünk kísérletet, hogy 
újra egy szolgáltatóként működjünk. Ez több 
lépcsőben meg is valósult, és engem választot-
tak vezérigazgatónak.

Zs. L.: Ez igen szépnek tűnő, egészséges integ-
ráció, gratulálok így utólag.
Cs. I.: Köszönöm szépen. Lehet, hogy szépnek 
tűnik, de rengeteg feladatot adott. 5 cégjogi 
eseményt követően feleltünk meg a Vksztv. 
előírásainak. A négy cég összegyúrása azt is 
jelentette, hogy 185 millió forint veszteséggel 
indultunk, és az igaz, hogy ezt mára sikerült 
25 millióra csökkenteni, de milyen áron! El kel-
lett küldenünk 25 embert, drasztikusan visz-
szafogtuk az anyagfelhasználásunkat, sokszor 
kénytelenek vagyunk barkácsmegoldásokhoz 
folyamodni, leszűkítettük a saját beruházásban 
készülő felújítási munkákat, karbantartásból 
csak annyit végzünk, amennyi nagyon szüksé-
ges, ritkítottuk a mérőleolvasást, felfüggesz-
tettük a mérőleolvasási technikák fejlesztését. 
Eközben növeltük az egyéb tevékenységek 
árbevételét, ami ugye azzal jár, hogy az amúgy 
is csökkentett létszám mellett egyre kevesebb 
idő, figyelem jut az alaptevékenységre. Ösz-
szevontuk a készenléti szolgáltatásokat, ami a 
reagálási idő növekedését okozza, nem fejlesz-
tettük az elavult folyamatirányítási rendszerein-

már csak össze kellett nyomnunk présgéppel 
az anyagot, és szilárdulás után  készen voltak a 
farost táblák. Érdekes munka volt, de még érde-
kesebb az volt számomra, hogy a technológia 
vizes oldaláról nagyon kevés volt a hazai tapasz-
talat. Emlékszem, még Bulgáriába is elmentem 
tapasztalatot gyűjteni, de folyamatosan gondot 
okozott, hogyan távolítsuk el a szennyvízből a 
fából származó csersavat és a ragasztóanyagul 
szolgáló műgyanta maradékát. A farostlemez 
nedves eljárású gyártását jellemző igen magas 
költségek a száraz eljárás irányába orientálták a 
gyár vezetését. 

Zs. L.: Azt már nem fogom megkérdezni, hogy 
ez miben áll, de azt igen, hogy ha nincs víz, nem 
kellett vizes szakember sem. Jól gondolom?
Cs. I.: Éppen maradhattam volna, de némi pálya-
korrekcióval elmentem egy nagy élelmiszeripari 
üzembe, ahol a vezetői hely hirtelen haláleset 
miatt megüresedett. Itt három évig voltam, de 
mivel ez a tevékenység nagyon távol állt a szak-
mától, 1985-ben jelentkeztem a Baranya Megyei 
Vízmű Vállalat Mohácsi Üzemmérnökségére, 
ahová főművezetőként vettek fel. Azóta vagyok 
vízműves.

Zs. L.: Itt aztán igazán szembesülhetett az igazi 
vízműves feladatokkal, azt hiszem.
Cs. I.: Ez így volt, foglalkoznom kellett az üze-
meltetés mellett a hibajavításokkal, a karbantar-
tással és az építési feladatokkal is. Újabb válto-
zás 1991-ben történt, amikor is közúti balesetet 
szenvedett az akkori üzemmérnökség-vezető, és 
mivel közel állt a nyugdíjhoz, nem lehetett arra 
számítani, hogy a felépülése után visszatér. He-
lyette engem neveztek ki üzemmérnökség-ve-
zetőnek.

Zs. L.: Akkor öntől joggal kérdezhetem, hiszen 
saját tapasztalatai alapján össze tudja hasonlí-
tani: milyennek látja a víziközmű-szolgáltatás 
három közelmúltbeli korszakát? Gondolok itt 
a rendszerváltás előtti időkre, amikor minden 
állami tulajdon volt, harminc-egynéhány válla-
lat szolgáltatott, a szabályozás nem volt szigorú, 
és a víz rettenetesen olcsó volt. Aztán jött az 
önkormányzatok szerepkörének bővülése, ár-
hatósági jogkörrel és a szolgáltató cégek felap-
rózódásával. Most pedig szigorú jogszabályok, 
állandó kontrollt gyakorló hivatal, közműadó, 
rezsicsökkentés, és sorolhatnám.
Cs. I.: A rendszerváltás előtti időkben a szolgál-
tatónak nagyobb szabadsága volt. Attól füg-
gően, milyen volt a vállalatvezető szándéka és 
elvárása, nagyon különböző színvonalon szol-
gáltattak a cégek. Ez nem biztos, hogy jó volt 
a fogyasztók szempontjából. A rendszerváltás 
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Ez most szinte értelmét veszti. Mi 2017-ben átvi-
lágíttattuk a cégünket is, keresve a tartalékokat. 
Találtunk is – persze olyanokat, amiket az imént 
felsoroltam, de ezek mára elfogytak! El fognak 
menni tőlünk a jó szakemberek, eddig is főként 
a szakmaszeretet és az elhivatottság tartotta itt 
őket. Tetejébe a területünkön kétféle vízműves 
fizetés létezik. Siklóson és körülöttünk ott a DRV 
jóval magasabb fizetésekkel, és az emberek be-
szélgetnek egymással!

Zs. L.: Ha már itt tartunk, mi a véleménye arról 
a kettősségről, ami a regionális és az önkor-
mányzati tulajdonú cégek között van? Jól látom, 
hogy zavarja?
Cs. I.: Már hogyne zavarna, és itt nem csak a 
bérekről van szó! Ha mögé nézünk a dolgoknak, 
az önkormányzati cégek súlyos hátrányban van-
nak az állami tulajdonú cégekkel szemben, pe-
dig ugyanazt a tevékenységet végzik, átlagosan 
ugyanolyan körülmények között! Gondoljunk 
csak arra, hogy az országosan beszedett köz-
műadó értékét jóval meghaladó mértékű tá-
mogatásban részesülnek az állami szolgáltatók, 
náluk eltekintenek az ellátórendszerek pótlási 
kötelezettségének teljesítésétől, külön pályá-
zatokat nyitnak meg számukra, és megkapják 
a béremelésekhez szükséges forrásokat is. Em-
lékszem, amikor Lázár János miniszter úr 2017-
ben, a 78. számú kormányinfón bejelentette a 
regionális vízművek munkavállalóinak három 
évre szóló 30%-os béremelését, azt ígérte, hogy 
az önkormányzati cégek is sorra kerülnek. Hát 
nem kerültünk sorra.

Zs. L.: Igen, de erre azt szokták mondani, hogy 
az EU szabályai miatt az állam a saját tulajdonú 
vállalatainak közszolgáltatási ellentételezést ad, 
de nem teszi meg ugyanezt az önkormányzati 
tulajdonú vállalatokkal.
Cs. I.: Én ezt nem tudom megérteni, hiszen az 
önkormányzati tulajdon is része a nemzeti va-
gyonnak, egyáltalán nem tekinthető magántu-
lajdonnak. A két tulajdoni forma (az állami és az 
önkormányzati tulajdon) nálam egyenlő súlyú. 
Biztos vagyok benne, hogy az önkormányzati 
vízművek is megkaphatnák ezt az ellentétele-
zést, ha az állam elismerné, hogy a díjbevételből 
nem térül meg az indokolt költség fedezete. 

Zs. L.: Én ezt sajnos nem tudom, inkább azt kér-
dezem: a szakemberhiányon nem lehet segíteni 
átképzéssel?
Cs. I.: Valamennyire lehet, élünk is vele, de egy 
hentesből nem tudunk villanyszerelőt csinálni. 
És van még két ráadás. Szinte mindig a legjob-
bak mennek el, mert az elhivatottságnak is van 
határa, ha egyszer a többszörösét keresheti meg 

az ember vállalkozóként, akár alkalmazottként. 
Nem kell ma külföldre menni ehhez. Az épí-
tőipar száguldása sok jó szakembert szippant 
magába, és ezzel folyamatosan „hígul” a szakma. 
A másik ráadás, hogy a hivatal részéről olyan új 
elvárások jelennek meg, amikhez új embereket 
kell felvenni. Itt van az a hatalmas tömegű adat-
szolgáltatás, ami igen sok többletmunkával jár. 
Vagy itt az újabb: működtessünk call centert, 
hogy a hivatal elemzéséhez szükséges adato-
kat biztosítani tudjuk. Ha a bevétel nem nő, a 
feladatok pedig szaporodnak, a létszám növe-
lése nélkül valami törvényszerűen elmarad, és 
tovább romlik a szolgáltatásminőség.

Zs. L.: Tényleg van mivel megküzdeniük, ezért 
is kérdezem: milyen vezetői módszereket alkal-
maznak?
Cs. I.: Nem nagyon hiszek a különleges mód-
szerekben, egyszerűen hozzáértéssel, szorga-
lommal, tisztességesen és jó szándékkal meg 
kell oldanunk az előttünk tornyosuló feladato-
kat, és persze emellett előre is kell gondolkozni. 
Ennek részeként a cégnél mindenkinek ismer-
nie kell azt a célt, amit el kell érnie, és egyér-
telműen ki kell jelölni mindenki számára, mit 
hogyan kell tennie, meghagyva persze azt a 
mozgásteret, hogy ehhez öntevékenyen hozzá 
tudja tenni a saját többletét. A folyamatokat 
figyelemmel kell kísérni, és szükséges mértékű 
kontroll alatt kell tartani. Ha valami nem megy, 
közbe kell avatkozni. Először segítőleg, de ha ez 
kevés, keményen fel kell lépni. Egy vezetőnek 
emberségesnek, de határozottnak és követke-
zetesnek kell lennie. Idetartozik még, hogy min-
den szervezeten belül kell hogy legyen feladat-
leosztás, amit hierarchiának is nevezhetünk, jól 
elhatárolt feladat, felelősségi körökkel. Mivel 
szétszórva vagyunk kint a területen, erre rájön, 
hogy meg kell határozni, mi az, amit helyben, 
üzemigazgatósági szinten kell megoldani, és 
mi az, amit a zrt. szintjén. 

Az üzemmérnökség, az üzemigazgatósági 
vezetők helyben viszik az oda kötődő feladato-
kat, ami felett zrt.-szinten gyakoroljuk a kont-
rollt. Ennek érdekében és az új célok, feladatok 
megtárgyalására kéthetente vezetői értekezle-
tet tartunk, de természetesen a felmerülő ad 
hoc problémák ügyében folyamatosan kon-
zultálunk egymással. Nálunk a helyettesek és 
a kiemelt felelősséggel tartozó munkakörök is 
decentralizáltak, a műszaki helyettesem Har-
kányban van, a gazdasági helyettes Komlón 
volt, most változott ez harkányira, és a közbe-
szerzésekért felelős vezető is Komlón dolgozik. 
Ezek vezetési módszerek és gyakorlatok, de a 
lényeg, hogy jó csapatról van szó. Ezzel együtt 
lehetünk mi ügyesek, okosak, jó vezetői filo-

ket, ami tovább növeli a vízveszteségeinket és 
ugyancsak a reagálási időket. Ezek mindegyike 
visszafejlődést jelent, és már most a szolgálta-
tásminőség csökkenésével jár. Amit folytatunk, 
az sokkal inkább válságmenedzselés, mint 
szakmai irányítás. Emberileg is nehéz megélni, 
hogy noha tisztában vagyunk vele, szakmailag 
mit kéne tenni, de forrás hiányában nem vagy 
nehezen tudjuk megtenni. Mindezek ellenére 
folyamatosan ütemeznünk kell a kifizetéseket, 
naponta kell megharcolnunk a megmaradásért.

Zs. L.: Mit hozott még az integráció?
Cs. I.: Én úgy fogtam fel a négy cég összeolva-
dását, hogy ez egy házasság, ahol nem lehet 
megengedni, hogy az egyes területeken mások 
és mások legyenek a jövedelmek és a munka-
feltételek. Ezeket egy szintre kellett hozni, ami 
különösen nehéz, ha nagyok a különbségek a 
díjbevételekben, a költségekben és a jövedel-
mekben. És itt kitérek egy ágazati szintű súlyos 
problémára. A díjbefagyasztás azt jelentette, 
hogy azoknak a cégeknek, melyek az önkor-
mányzati időszakban szolidan, az önkormány-
zati elvárásoknak megfelelően, az infláció mér-
tékével azonosan tettek javaslatot a díjemelésre, 
semmi, de semmi tartalékuk nem maradt mára. 
Úgy is fogalmazhatok, hogy azok jártak jól, akik 
mindent beleadtak, és tényleges költségnöve-
kedést meghaladó magas díjakat tudtak elérni. 
Nekik most is ketyeg a magas díj, amiből lehet, 
hogy szűkösebben, mint korábban, de ma is 
meg tudnak élni. Mi pedig a megmaradásért és 
az embereink megtartásáért küzdünk, mert tisz-
tességesek voltunk.

Zs. L.: Én azt hiszem, hogy a legfájóbb ponthoz, 
a szakemberek megfizethetőségéhez érkeztünk. 
Ez mit jelent önöknél?
Cs. I.: Az én feladatom ugye az, hogy a céget 
szakmailag és gazdálkodási szempontból helye-
sen vezessem. De nekem ki kell állnom az em-
berek elé, és jövőképet kell megfogalmaznom. 
Mit tudok én nekik mondani akkor, amikor a 
munkavállalóink átlagkeresete 235 ezer forint 
havonta, a fizikaiaké pedig 213 ezer forint, és ki-
látás sincs normális béremelésre? Ezzel szemben 
a nemzetgazdasági átlagkereset 324 ezer forint. 
És akkor most jön a minimálbér-emelés 149 és 
a garantált bérminimum a maga 195 ezer forint-
jával! Nálunk a 205 fős fizikai állományból 113 
ember olyan, akinek garantált bérminimumot 
kell biztosítani. Ez azt vonja magával, hogy meg-
közelítik jövedelemben a felettük állókat, tehát 
nekik is emelni kéne, ha lenne miből. Ráadásul 
az integráció során meghatároztuk, hogy me-
lyik tevékenység mennyire fontos a cégnek, és 
eszerint végrehajtottuk a bérek differenciálását. 
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Cs. I.: Ennek vannak határai. A külső határ, hogy 
mennyi munkát tudunk megszerezni, egyáltalán 
hány pályázatot írnak ki, és abból mi mennyit tu-
dunk elhozni, illetve a belső korlát, hogy a szol-
gáltatással párhuzamosan mit tudunk elvégezni 
úgy, hogy maga a szolgáltatás ettől ne sérüljön. 
A harmadik, hogy magánál a szolgáltatásnál is 
gondot okoz, hogy nincs elegendő jó szakem-
berünk. A negyedik, hogy a mi piacismeretünk 
meglehetősen korlátos, és egy ilyen kis cég 
amúgy sem tud külföldön munkát vállalni.

Zs. L.: Már szinte minden lényeges kérdést át-
tekintettünk, ezért azt kérdezem: ha ön lenne a 
döntéshozók helyében, mi az a három legfonto-
sabb lépés, amit legelőször megtenne? Lehet ez 
három kívánság is, amit a jó tündértől kérhet.
Cs. I.: Az első az esélyegyenlőség megteremtése 
az önkormányzati víziközmű-szolgáltató cégek 
számára, vagyis ugyanazokat a feltételeket kell 
biztosítani, mint az állami tulajdonú cégeknek. 
Gondolok itt elsősorban a béremelések bizto-
sítására, de a többi támogatásra is. A második, 
hogy sokkal-sokkal több pályázati lehetőséget 
nyújtanék a beruházásokra, pótlásokra és felújí-
tásokra. A harmadik, hogy forrást biztosítanék a 
működtetői vagyon fejlesztésére is pályázatok 
útján, mert itt is erős a lemaradás.

Zs. L.: Az első kívánsága azt sugallja, fontosnak 
tartja azt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
szolgáltatók talpon tudjanak maradni. 
Cs. I.: Igen, azt gondolom, hogy a víziköz-
mű-szolgáltatás elsősorban az önkormányza-
tokhoz köthető feladat, amit most is így ír elő az 
önkormányzati törvény, azonban az e feladat tel-
jesítéséhez szükséges mozgástér az önkormány-
zatok számára meglehetősen beszűkült. Ezzel 
párhuzamosan a szolgáltatók egyre inkább 
ellehetetlenülnek. Egyesek szerint ez azzal jár, 
hogy átstrukturálódik a vízi közműves szektor, 
és megszűnnek a kisebb önkormányzati cégek, 
mert előbb-utóbb mindegyiket be fogja szip-
pantani valamelyik állami tulajdonú regionális 
vállalat. Én pedig azt mondom, hogy a jelenlegi 
struktúrának kell megmaradnia az esélyegyenlő-
ség biztosításával.
Zs. L.: Azt kérdezem inkább, hogy mi az a há-
rom dolog, amiben nekünk, szolgáltató szerve-
zeteknek kell változtatnunk.
Cs. I.: Nemhogy hármat, én egyet sem tudok 
mondani. Mi igyekszünk folyamatosan megfe-
lelő minőségben szolgáltatni, és nem rajtunk 
múlik, ha ez sérül. Minden lehetségest megte-
szünk, a végsőkig elmegyünk. Eszembe jut az 
elmúlt karácsony, amikor az éjféli misén lévő 
gépkezelőt vártam a templom előtt az autóm-
mal, hogy megkezdhessünk egy csőtörésjavítást, 

amelynek az elmaradása sok fogyasztó ellátását 
lehetetlenítette volna el. 

Zs. L.: Ha nem magunkról lenne szó, azt is 
mondhatnám, hogy a mi hivatásunk is szinte 
hősies küzdelem, majdnem olyan szép, mint a 
lánglovagoké, csak a miénk több munkával jár. 
Már az utolsó előtti kérdésnél járunk. Milyen-
nek látja a MaVíz tevékenységét?
Cs. I.: Azt látom, hogy az egyik fontos vonulat 
nagyon jó színvonalon és eredményesen mű-
ködik. A szakmai programok szervezésére, a 
tudásátadásra, a belső kapcsolatok erősítésére 
gondolok itt. A másik viszont, az érdekérvénye-
sítés alig-alig jár eredménnyel. Azt látom, hogy 
ismételten és megint csak nekifutunk, de va-
lamiért nincs rá fogadókészség, alig-alig látok 
előrelépést. Pedig ha nem lesznek változások a 
működési feltételekben, akkor előbb-utóbb a 
döntéshozók is szembesülni fognak a szolgálta-
tás ellehetetlenülésével.

Zs. L.: Ne legyen így! Zárásként jöhet a magá-
nélet, mármint az a része, ami a közre tartozik. 
Látok itt a polcon jó pár fedeles serleget, puskás 
ember áll a tetejükön. Mit csinál, ha nem cég-
vezető? 
Cs. I.: Elsősorban a családommal töltöm a sza-
badidőm. A nagyobbik leányom dietetikus, és 
náluk van két tündéri leányunokám. A másik leá-
nyom gyermekorvos, és a második házasságom-
ból van egy hat és fél éves fiam. Ők a szemem 
fényei, szeretek velük lenni.

Mint említettem, a munka sok időmet vitte 
el és viszi el ma is. Igyekszem a környezetemben 
élő emberek sorsát jobbítani, és emellett elköte-
lezett lokálpatrióta vagyok, szeretek a városunk 
ügyeivel foglalkozni. Természetszerető ember-
ként két vadásztársaságnak is az elnökhelyette-
se vagyok, és a helyi lövészklub tagjaként verse-
nyekre járok, innen vannak a serlegek. Elég sok jó 
eredményt értem el kispuskában és pisztolyban. 
Van azonban két teljesen más irányú hobbim is. 
Nagyon érdekel a történelem, ennek részeként 
főleg a mohácsi csata. Megvan, és ismerem az 
összes könyvet, publikációt, amit e tárgykörben 
kiadtak. Gyerekkori álmom volt, hogy régész le-
szek. Nem lettem, de az érdeklődés megmaradt. 
Van a képzőművészetekhez is némi affinitásom, 
színes ólomüveg képeket készítek, ami nagyon 
le tud kötni és ki tud kapcsolni. A történelem és 
a művészet határvidékén érdekel a néprajz, elég 
rangos gyűjteményem van busóálarcokból. 
Zs. L.: Köszönöm az interjút!

zófiával, akkor is igaz a mondás: üres spájznak 
bolond a szakácsa.

Zs. L.: Van még egy izgalmas terület, amiről 
nem beszéltünk, a rekonstrukciós feladatokra 
gondolok.
Cs. I.: Ezek folynak nálunk is, és azt gondolom, 
hogy napjaink legérdekesebb és legfontosabb 
szakmai kihívása a régi, elavult ellátórendszerek 
felújítása. Itt Mohácson, a történelmi belváros 
alatti AC vezetékeket cseréltük nemrég szakki-
vitelezők bevonásával, feltárás nélkül és a szol-
gáltatás folyamatos fenntartása mellett. Szép 
munka volt.

Zs. L.: Hogyan, miből csinálták?
Cs. I.: Két módszert alkalmaztunk. Az egyik a 
roppantásos eljárás, amikor egy lövedék alakú 
ék áthúzásával szétfeszítjük az AC csövet, és egy-
ben behúzzuk az új KPE csövet. A másik, amikor 
hossz mentén begyűrt KPE csövet húzunk be, 
majd belső nyomást ráadva a cső felveszi ere-
deti kör keresztmetszetét. Mindkét eljárásnál 
repülővezetékre kötöttük az ingatlanokat, majd 
az új vezeték elkészülte után visszakötöttük a 
végleges helyre. A „miből”-ről annyit, hogy esz-
közhasználati díjból és az önkormányzat segít-
ségéből. A gond itt is a forrásoldallal van, nincs 
rá elég pénz, sokkal előrébb kellene tartanunk a 
rekonstrukciókkal.

Zs. L.: Ahogy tudom, két pályázat is megnyílt 
ilyen célokra a közelmúltban.
Cs. I.: Igen, ez üdvözlendő, örülünk neki, és mi is 
pályázunk, de a másfél milliárdos „vízi közművek 
állami rekonstrukciós alapjából nyújtható támo-
gatás” egy csepp a tengerben. 

Valamivel többet ígér az energiahatékony-
ság fejlesztésére kiírt pályázat a maga 5 milli-
árdjával. Azonban mindkét pályázatnál jól érzé-
kelhető a probléma, hogy az önkormányzatok a 
30, illetve 50%-os önerőt nehezen tudják előte-
remteni. Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon 
sok a tennivaló mindkét területen. Bízunk benne, 
hogy lesznek hasonló lehetőségeink az elkövet-
kezendő években is.

Zs. L.: Gondolom, ezeknek a beruházásoknak is 
saját maguk lesznek a kivitelezői.
Cs. I.: Igen, az építési tevékenység egy bizonyos 
határig folytatható és fejleszthető a szolgáltatás-
sal párhuzamosan. Nálunk az építés az árbevéte-
lünk 10%-át hozza. 

Zs. L.: Amivel az alaptevékenység vesztesége-
it tudják csökkenteni. Jó sok ilyen munka kell, 
akár külföldön is, és akkor nem lesznek veszte-
ségesek.

P O R T R É
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A háttér

A magyar víziközműveket érintő legnagyobb kihívások a 

szakmát is egyre jobban sújtó munkaerőhiány és a folyamatosan 

növekvő energiadíjak alakulása. A megváltozott lakossági 

szennyvízhasználat következtében egyre több idegen anyag kerül 

a szennyvízátemelőkbe, amely következtében megnövekedett 

a szivattyúdugulások száma. A gyakori hibaelhárítások 

jelentős többletköltséget jelentenek az üzemeltetők számára a 

munkaerőhiány kihívásai mellett. 

Szennyvízgyűjtő hálózatok esetében rendszerszintű 

megközelítéssel (szivattyú és kapcsolódó vezérlés) az 

üzemeltetés nagymértékben optimalizálható, amellyel 

dugulásmentes átemelők és jelentős energiamegtakarítás 

érhető el.

A kihívás

Balatonrendes településen üzemeltetett szennyvízátemelőnél 

jelentkező problémákkal a helyi vízmű a Xylem-hez fordult 

a nagy számú szivattyúdugulási problémák megoldása 

érdekében. A dugulások és így a hibaelhárítások száma egész 

évben jelentős mértéket öltött, amely a nyári turisztikai szezon 

kezdetével hatványozottan jelentkezett. A vízmű által regisztrált 

nyári meghibásodások száma a 100-at is meghaladta.

A megoldás

Előzetes felmérés után, 2017. áprilisában a Xylem 2 db 

Flygt NP 3102 típusú kopásálló Hard-Iron járókerékkel 

szerelt szennyvízszivattyút és a kapcsolódó Flygt SmartRunTM 

intelligens felügyeleti és vezérlőegységet telepített. A 8 

hónapos tesztidőszak alatt, amely 2017. novemberében 

zárult, az öntisztuló N-hidraulikának és a szivattyúhoz szorosan 

kapcsolódó, szennyvízre optimalizált intelligens vezérlésnek 

köszönhetően jelentősen, mindössze 1 esetre csökkent a 

dugulások száma.  A vezérlés energiaoptimalizáló funkciójának 

eredményeképpen a dugulási probléma megoldásán kívül az 

üzemeltető mintegy 75%-os energiamegtakarítást regisztrált. 

Flygt SmartRun™  intelligens vezérlés a problémamentes 
szennyvízátemelőkért 

A Xylem megoldása dugulásmentes üzemeltetést és 75%-os  
energiamegtakarítást tett lehetővé

FELHASZNÁLÓ:  DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ 
  BALATONRENDES

KIHÍVÁS:  ISMÉTLŐDŐ DUGULÁSI  
  PROBLÉMÁK 

RENDSZER:  SZENNYVÍZÁTEMELŐ FLYGT 3102  
  SOROZATÚ SZIVATTYÚVAL,  
  SMARTRUN VEZÉRLÉSSEL

EREDMÉNYEK:  
• HATÉKONYABB SZENNYVÍZSZIVATTYÚZÁS
• 99%-OS DUGULÁSCSÖKKENÉS
• 75%-OS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
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Rendszerszintű megközelítés

A bemutatott megoldás tartalmazza a Flygt SmartRun™ 

intelligens vezérlést, amely magában foglalja a 

szivattyúdugulás-elhárítási funkciót. Amennyiben a vezérlés 

dugulást észlel a szivattyúnál, úgy a járókerék többszöri 

visszaforgatásával eltávolítja a szennyeződést, majd a hiba 

elhárítása után automatikusan újraindul. Az automatikus 

munkapont keresési funkciónak köszönhetően a szivattyú 

mindig az optimális sebességen üzemel, amellyel 

nagymértékű energia- és költségmegtakarítás érhető el.  

A rendszer további elemei a beépített lágyindítás 

és lágyleállítás, valamint az automatikus zsomp- és 

nyomóvezeték-tisztítási funkció is.

Az integrált vezérlés és a változó fordulatszám-szabályozás 

tökéletesen illeszkedik a Flygt N-szivattyúkhoz.

Az eredmények

Az üzemeltető által regisztrált adatok alapján jelentős 

javulás történt a dugulások számát illetően az előző évekhez 

képest. Az új Flygt szivattyúk és a Flygt SmartRun™ rendszer 

telepítése előtt az üzemeltetőnek 141 dugulási problémája 

volt, ez az új rendszerünkkel mindössze 1 alkalomra 

csökkent. Az energiafogyasztás 19.984 kWh-ról 4.691 kWh-

ra csökkent a vizsgálat időszak alatt, ami több mint 75%-

os megtakarítást jelent.  A dugulásmentes üzemnek és az 

energiamegtakarításnak köszönhetően jelen beruházás 

kevesebb, mint 6 hónap alatt megtérült.
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