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„…NAGY FELELŐSSÉGE VAN ABBAN 
A SZÖVETSÉGNEK, HOGY A TUDÁS-
MEGOSZTÁST GENERÁLJA ÉS 
ÖSZTÖNÖZZE A TAGOK KÖZÖTT!”

P O R T R É

jelenleg a vízipar, hogy melyek a reális elvárások a víziparral szemben; de 
én már annak is örülök, ha lesz egy beszélgetési alap arra vonatkozóan, 
hogy mire vagyunk képesek, és hogy milyen irányba kellene indulni. Biz-
tosan lesznek olyanok is, akik ezt vitatni fogják, biztosan lesznek olyanok, 
akik támogatják, de már az is eredmény, ha a megállapításainkkal gon-
dolkodásra és párbeszédre ösztönözzük a tanulmány olvasóit.

Izgalmas. Én azt gondolom, hogy a tanulmányról most beszéltünk eleget, 
úgysem szeretnénk itt lelőni a poént, aztán majd amikor elkészült, akkor 
talán lehet ezt folytatni, kiegészíteni – más platformon, más vonatkozás-
ban. Tavaszra tervezitek a „publikálást”?
K. Cs.: Most kb. 90%-os állapotban van a tanulmány. Az nagyon sokat 
segített, hogy a MaVíz Elnöksége támogatta ezt a kezdeményezést, és a 
Vízipari Vezetőség és a MaVíz által delegált munkacsoporttagok is inten-
zíven dolgoztak a projekt során. Nagyon sok információt és segítséget 
kaptunk még a MEKH-től és az ITM-től is. Ez mindenféleképpen biztató, 
de azért a tanulmány írásakor is beleütköztünk abba az amúgy a szektort 
általánosságban is jellemző állapotba, hogy nagyon kevés a megbízható 
és jó adat, információ a víziközmű-ágazatról. Parázs viták voltak egyéb-
ként a státuszmegbeszéléseken, elég sokszor változtattunk a tanulmány 
szerkezetén, megközelítésén, de most már úgy néz ki, megvan a végső 
változat, és remélem, hamarosan minden érintetthez eljut. 

Köszönöm, hogy velem tartanak az utazáson, ahol Kovács Csabát muta-
tom be Önöknek! Kellemes kikapcsolódást kívánok! 

Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és elsőként téged kérdezhetlek. 
Az apropó, aminek kapcsán mi most találkozunk és beszélgetünk, az a 
vízipari tanulmány, amelyet most készít a KPMG. Mit szeretnétek ezzel 
az anyaggal megmutatni, mire szeretnétek rámutatni? Nyilván ne szpoj-
lerezzünk, de mégis, mi a cél ezzel a tanulmánnyal? 
K. Cs.: Távolabbról kell kezdenünk, ugyanis ennek a tanulmánynak az 
előélete több évre nyúlik vissza. Nagyjából 5 éve tervezzük közösen a 
víziparral és a MaVíz-zel, hogy ne csak a szolgáltatókról, az üzemeltetői 
szektorról készüljön egy leíró tanulmány, hanem az üzemeltetőkhöz na-
gyon szorosan kapcsolódó víziparról is. A kiválasztott vállalati kört több 
szempont szerint is vizsgáljuk, és igyekszünk minél pontosabb képet 
adni annak jelenlegi helyzetéről. A tanulmánnyal kapcsolatos elvárások? 
Tulajdonképpen hogy az a kép, ami most él az emberek fejében a vízipar-
ról, ne csak egyéni vélemények és benyomások alapján rajzolódjon ki, 
hanem konkrét adatok és felmérések támasszák alá. Megpróbáljuk defi-
niálni a vízipart, ami nagyon egyszerűen hangzik, de valójában nem is 
olyan egyértelmű. Másrészt vizsgáljuk azt is, hogy mennyire reális olyan 
elvárásokat támasztani a vizsgált cégek felé, mint külföldi piacképesség, 
exportlehetőségek, versenyképesség, innováció, dinamika, beruházások, 
kutatás-fejlesztés stb. 

Értem. Azt gondolod, hogy lényegesen változhatnak azok a benyomások, 
amik most a fejekben élnek, vagy inkább csak nagyobb rálátást fognak 
kapni az olvasók a tanulmány által? 
K. Cs.: Én azt gondolom, hogy tisztább lesz a kép arról, hogy hol is tart 
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K. Cs.: Szerintem sem tudja mindenki, hogy mit jelent. Sok olyan szakmai 
beszélgetés van, vagy ügyféltalálkozó, ahol nem is a partneri titulusom-
mal mutatkozom be, hanem azt mondom, hogy az energetikai és a köz-
üzemi tanácsadási részleg vezetője vagyok. 

Na! Így már mindjárt érthető és világos! 
A nagy nemzetközi tanácsadó cégeknél a partner titulus felsővezetői 
címnek felel meg. Ez már egy olyan szenior szint, ahol nemcsak az ügyfe-
lekkel foglalkozom – persze az a fő –, hanem a KPMG mint szervezet fo-
lyamatos fejlesztésével is. Van ráhatásom és felelősségem is. De a lényeg 
az ügyfelek számára az, hogy van egy olyan szenior ember, aki az adott 
területen a magas minőséget és a színvonalat garantálni tudja. 

Köszönöm, hogy segítettél, én erre nagyon kíváncsi voltam, és szerintem 
nem voltam ezzel egyedül. Azt hiszem, hogy a KPMG-s részről most már 
szeretnék áttérni picit a MaVíz-es, víziparos témára. Ha jól emlékszem, 
2017 év végével lettél a Vízipari Vezetőség tagja.
K. Cs.: Igen, de nem válik szét a kettő, hiszen nem lehetnék ott, ha a KPMG 
nem lépett volna be a MaVíz-be. Ez úgy jött, hogy az energiaszektorban 
jellemzően hálózatos iparágakkal foglalkozom. Ezek – amellett, hogy 
megvan mindnek a specialitása – nagyon sok hasonlóságot mutatnak, 
akár az infrastruktúra kezelésében, akár a szabályozási kérdésekben, akár 
az ügyfélkapcsolati részben. Elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ha van 
egy egyébként nagy és széles körű tapasztalatunk az energiaszektorban, 
akkor miért ne vigyük ezt tovább más hálózatos iparágakba? Logikus lé-
pésnek tűnt, hogy ha a MaVíz gyűjti össze a hazai szolgáltatók nagy részét, 
és ott vannak azok a vízipari beszállítók is, akikkel együtt tudunk dolgozni, 
akkor lépjünk be a MaVíz-be. Nyilván az volt a cél, hogy „felszívjuk ma-
gunkat információval”, megnézzük, hogy milyen területeken tudunk se-
gíteni, melyek az iparág főbb sajátosságai és problémái, és azokra szépen 
rákapcsolódva tudjunk partnerséget kialakítani ezekkel a cégekkel és a 
MaVíz-zel. Aztán ez szépen be is indult, volt közös munkánk, a stratégia-
alkotás, illetve a szektortanulmány – ami szerintem jól sikerült. Rájöttünk, 
hogy nagyon-nagyon érzékeny az iparág, nagyon óvatosan kell fogalmaz-
ni, sok vitánk is volt amellett, hogy véleményünk szerint mégiscsak pozitív 
megítélésű volt ez az anyag. És akkor 2017-ben jött a vezetőségi választás, 
ekkor kerültem be én is. 

Ebből a székből, ebből a pozícióból hogyan látod 2020-ban az ágazatot, 
vagyis talán jobb kérdés: most milyennek látod, jobban belelátsz, mint 
azelőtt?
K. Cs.: A vízipari tagozati vezetőségi létem révén egy másik szemszögből 
látok így most bele, de ennek a nagy haszna számomra az, hogy olyan 
emberekkel dolgozom együtt, akik hasonlóan állnak a saját munkájukhoz, 
mint én. Van egyfajta szellemi közösség közöttünk. Nem titok, hogy pár 
vezetőségi taggal magánemberként is tartom a kapcsolatot, nem csak a 
vezetőségi üléseken találkozunk. Mindenkiben van egy kis plusz hajtóe-
rő, hogy miként lehetne jobban csinálni a vízipari vezetőséget, de ahogy 
azt mindenki tudja, a vízipari tagozati tagság heterogén közösség, sok kis 
apró céggel. Nehéz őket aktivizálni. Azonkívül, hogy mint elsődleges piac a 
víziközmű-szolgáltatókhoz kapcsolódnak, sok hasonlóság nincs közöttük.

Ezer szál és ezer mód…
K. Cs.: Igen, nagyon sokban különböznek a tevékenységek, kicsik a cégek, 
jellemzően hazai tulajdonban vannak, kevés közös szál köti őket össze. A 
tagság jó lehetőség a kapcsolatépítésre, viszont stratégiai szinten nem 
akarnak az ágazati kérdésekbe beleszállni. Számomra hasznos a vízipari 
tagság, mert látok egy másfajta megközelítést, és sok okos, nagy tapasz-

Szuper. Kíváncsian várjuk a megjelenést! Most viszont szeretném meg-
kérdezni tőled azt, hogy ki is valójában Kovács Csaba?
K. Cs.: Kovács Csaba közgazdász végzettségű, aki annak idején az egye-
tem után a Magyar Energia Hivatalban kezdett dolgozni – azért mondom 
így, mert akkor még ez volt a neve a szabályozó hatóságnak. A ranglétrát 
végigjárva regulátori pályafutásom végén már elnökhelyettes voltam, 
alapvetően földgáz-, villamosenergia- és távhőszektorokban foglalkoz-
tam közgazdasági-szabályozási kérdésekkel Magyarországon, illetve 
nemzetközi szabályozó szervezetek munkacsoportjaiban is. Egyébként 

– ha lehet ilyet mondani – az egyik fő érdeklődési területem a tarifaszabá-
lyozás, ez a téma mindig közel állt hozzám. De nagyon sokat foglalkoztam 
piacszerkezettel, piacnyitással, szerződéses rendszerek átalakításával is – 
ez az energiaszektorban korábban „hot topic” volt. 2011-ben váltottam, 
akkor jöttem a KPMG-hez, ahol tulajdonképpen ugyanazt csinálom, csak 
egy másik oldalról. Nem szabályozónál dolgozom, hanem főként a szabá-
lyozott cégeket segítem különböző üzleti tanácsadási szolgáltatásokkal. 
Emellett – amennyiben nem összeférhetetlen – igyekszem a MEKH-nek 
és a minisztériumnak is segíteni a munkáját. 

MEH után KPMG. Azért egy szabályozó hatóságtól eljönni egy BIG 4-hoz, 
egy igazi multihoz nem számít óriási váltásnak, óriási lépésnek? Én azt 
gondolom, hogy teljesen más a mentalitás, más a beállítottság, mások az 
elvárások és a követelmények.
K. Cs.: Mindenki azt hiszi, hogy óriási a váltás, és valószínűleg sok eset-
ben így is van.

Attól függ, hogy ki hogyan éli ezt meg?
K. Cs.: Van egyfajta elképzelés arról, hogy miként működik az államigaz-
gatás, és hogyan működik a versenyszféra. Ezek a vélemények legtöbb-
ször tapasztalat nélküli általánosítások, amelyek nem feltétlenül igazak 
mindenkire. Nagyon sok kiváló szakértőt ismerek az államigazgatásban 
és a versenyszférában is, aki hivatásnak tekinti a munkáját. Nem attól függ 
az ember beállítottsága, munkabírása, dinamizmusa, kreativitása, hogy 
melyik szektorban dolgozik. Ha arra gondolsz, hogy ez mondjuk számom-
ra munkaterhelésben több volt vagy kevesebb, akkor azt kell mondjam, 
hogy nem volt éles váltás a kettő között. Én az államigazgatásban, a hiva-
talban is annyit dolgoztam, mint amennyit a KPMG-ben elvárnak. Bizonyos 
tényezőket leszámítva – ami az imidzs, a vállalati kultúra, a döntéshozatal 
stb. – az emberek alapvetően mindenhol hasonlóan „működnek”. Ugyan-
azok az ambícióik, ugyanazok az ösztönzők mozgatják őket, vannak jobb 
és rosszabb napjaik, vannak jó vezetők, vannak rossz vezetők, mindenhol 
van valamilyen típusú bürokrácia. Szóval nekem nem volt olyan éles a vál-
tás, de amikor a KPMG leszerződtetett, akkor voltak ilyen jellegű kétségek, 
hogy mennyire tudok „átállni” erre a szerepre. Úgy egyeztünk meg az ele-
jén, hogy 1 év múlva újra leülünk, és megbeszéljük, hogy mennyire jött ez 
be… És mivel még most is itt ülök, úgy látszik, bejött. 

Tényleg úgy látszik, mert ez most már a kilencedik év. 
K. Cs.: Igen, ebből is látható, hogy nem vagyok nagy „job hopper”, mert 
hát ez a második munkahelyem, és alapvetően ilyen is vagyok: ha elkez-
dek valamit csinálni, akkor abban általában kitartó vagyok.

Jó, viszont ha már KPMG, akkor mindenképp meg kell kérdeznem, mit 
jelent az, hogy te itt mint partner működsz, dolgozol. Nyilván magát a 
szót ismerem, meg amúgy mint titulus szerintem szenzációsan hangzik, 
de többen megkérdezték már tőlem is: de az meg mi pontosan? Nyilván 
azt értem, hogy ez már egy magas szint... Szóval azt gondoljuk, hogy tud-
juk, és mégsem.
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Van tapasztalatod az energetikai ágazatban. Milyen hasonlóságot látsz a 
víziközmű-szektorral? Ott hogyan történtek meg az ilyen generális átala-
kulások? Azt tudjuk, hogy a villamosenergetikai jogszabályok és a Vksztv. 
között nagyon sok az áthallás… Van átvehető tapasztalat? 
K. Cs.: Az előbb említettük az üzemeltetők és az ellátásért felelősök nem 
feltétlenül ideális felelősségi rendszerét. Az energiaszektorban megol-
dották, és transzparensebb, világosabb felelősségi viszonyokat hoztak 
létre. De azért a víziközmű-szektor leginkább a távhőszektorhoz hasonlít-
ható. Nem országos, hanem kisebb-nagyobb, önállóan működő rendsze-
rekről beszélünk, viszonylag sok, állami tulajdonú szereplővel. A távhőnél 
5%-os áfa van, részben keresztfinanszírozza a villamosenergia-szektor, de 
ott is folyamatos igény van arra, hogy egy hatékony, gazdaságilag-mű-
szakilag-környezetileg is fenntartható gazdálkodás alakuljon ki. Persze a 
villamosenergia- és földgázszektorokhoz viszonyítva is látok hasonlósá-
gokat – akár árszabályozásban, akár engedélyezésben, akár a minőségi 
mutatók meghatározásában vagy különböző ösztönzők kialakításában. 
Természetes folyamat, hogy a szabályozott szektorok „másolják” a jó gya-
korlatokat. Az energiaszektor sokat merített és merít a pénzügyi és tele-
kommunikációs szektorok szabályozásából, és bizonyos kérdésekben ez 
minta lehet a víziközmű-ágazat számára is. Az viszont fontos lenne, hogy 
a rossz gyakorlatokat ne alkalmazzuk automatikusan. Az energiaszektor 
is szenved azoktól a problémáktól, amelyek a víziközmű-szektorban ér-
zékelhetők. 

Minden infrastruktúraágazat célja, hogy magas színvonalú eszközök 
és hálózatok révén kiemelkedő szolgáltatást biztosítson mind a lakosság, 
mint az ipari vállalatok számára. Az alapinfrastruktúra és a kapcsolódó 
szolgáltatások minősége egy adott ország jólétének és versenyképessé-
gének az alapja. 

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban már sokan elmondták a vélemé-
nyüket, én egy másik megközelítéssel vizsgálnám a helyzetet. Vegyük a 
jelenlegi árszintet egy hosszú távú árplafonnak, és vizsgáljuk meg, hogy 
mely tevékenységek feleslegesek vagy túlságosan bonyolultak a fogyasz-
tók ellátásának szempontjából. Az ügyfélkapcsolati előírásokat, az ügy-
félkommunikációs csatornákat, a számlázást és a követeléskezelést sza-
bályozási szinten is hozzá kell igazítani a mai kor követelményeihez. Az 
üzemeltetőknek törekedni kell arra, hogy minden köbméter elfogyasz-
tott víz kiszámlázásra kerüljön, és az igénybe vett szolgáltatások árát a 
fogyasztók megfizessék. Az eszközmenedzsmentben és a munkairányí-
tásban is látunk már olyan digitális megoldásokat, amelyek jelentősen 
egyszerűsítik a vállalati folyamatokat, és lehetővé teszik a felszabaduló 
erőforrások átcsoportosítását. 

Az is igaz azonban, hogy az üzemeltetési költségek nem befolyá-
solhatók korlátlan mértékben a végfelhasználói árak rögzítésével. Ezzel 
párhuzamosan a felhasználók sem fogják érezni az igénybe vett szolgál-
tatás valódi értékét. A korlátlanul, nagyon alacsony áron hozzáférhető 
termékek felhasználásában ez előbb-utóbb pazarláshoz vezet. Úgy is 
meg lehet oldani szociális kérdéseket, hogy a szociális hálón keresztül 
támogatjuk a rászoruló fogyasztókat a számláik kifizetésében, miközben 
a számlákon bemutatjuk, hogy az adott szolgáltatás mennyibe is kerül. 
Kétségtelen, hogy a szociális alapú támogatás nagyobb intézményrend-
szert feltételez, magasabb a költsége, viszont pontosabb a találati aránya. 
Az általános rezsicsökkentésnek többek között az a nagy baja, hogy bár 
nagyon egyszerű, nem igényel bonyolult intézményrendszert, viszont 
rendkívül rossz a találati aránya. A megfizethetőség jegyében azoknak 
is alacsony árat biztosít, akik egyébként meg tudnák fizetni a költsége-
ket tükröző, valós árszintet is. És ami még nagyon fontos, hogy közép- és 
hosszú távon nagyon nehéz visszajönni ezekből az árszabályozási rezsi-
mekből. A víziközmű-szektor különösen nehéz helyzetben van, mert a 

talattal bíró emberrel agyalunk, és próbáljuk megváltani a világot. Ez az 
izgalmas része. És hát most a tanulmány. Én bízom abban, hogy annak 
eredményei alapján megyünk majd tovább, és nagyon remélem, hogy 
lesz további fejlesztési lehetőség a vízipar számára is. 

Kurdi Viktor sokat emlegeti a 7 szűk esztendőt a beszédeiben, tavaly 
többször is kitért rá… Ez most már sajnos, azt hiszem, 7+. A szolgáltatók 
helyzete jobban szem előtt van, több információ kering általánosan az 
ő állapotukról, mint a víziparos tagszervezetekéről. Az ágazaton belül a 
vízipar jelenlegi helyzetéről mit gondolsz, hogyan látod?
K. Cs.: Túl elcsépelt lenne azt mondani, hogy együtt sírunk, együtt neve-
tünk. De ha azt veszem, hogy az általunk definiált vízipar legjelentősebb 
részének az elsődleges piaca a víziközmű-üzemeltetők köre, akkor tényleg 
igaz az, hogy ha jól megy a szolgáltatóknak, akkor örül a vízipar is. Volt 
egy jó irány az integrációval, amikor megjelent a törvény. Nagyon ambi-
ciózus volt, rengeteg elméleti lehetőséggel, és én úgy látom, hogy ezek 
a lehetőségek nem lettek kiaknázva a gyakorlatban. Elindult az integráci-
ós folyamat, elindult a szabályozási centralizáció. A valódi integráció nem 
azt jelenti, hogy jogi integrációt csinálok, csak azért, mert kell bizonyos 
fogyasztói egyenérték, és akkor összetolom ezeket a cégeket. Itt a lényeg 
pont a valódi integrációról szólna, hogy megtalálva az ideális méretnagy-
ságot működésileg is összerakom ezeket a vállalatokat, közös rendszereket 
alakítok ki, közös eszközmenedzsmenttel, így hatékonyabbak lesznek a cé-
gek. A valóságban – én úgy látom – ez nem történt meg teljesen. Van, aki 
előrébb jár, van, aki le van maradva, de alapvetően az a helyzet, hogy jogi-
lag összeraktunk cégeket, de nem lett jelentősen hatékonyabb az ágazat. 

Az Infrastruktúra Szövetség – amelyben a MaVíz is tag – készített egy 
tanulmányt a különböző szektorok jelenlegi állapotáról, a földgáz, a villa-
mos energia, a telekommunikáció és a víz volt benne. Ezt követően volt 
egy workshop – ahol minden érintett képviseltette magát –, és megálla-
pítást nyert, hogy a víziközmű-szektor van a legrosszabb állapotban. Az 
eredményekkel mindenki egyetértett, de azóta sajnos nem történt sem-
mi. Én igazából ezt hiányolom. Mindenki tudja, mindenki érzi, hogy csi-
nálni kellene valamit, de a leegyeztetett, egyértelmű ágazati stratégia, az 
ahhoz kapcsolódó akcióterv és annak a következetes végrehajtása vala-
hogy hiányzik a rendszerből. Energiastratégia van – víziközmű-stratégia 
miért nincs? Nincsen meghatározva az, hogy milyen színvonalú hálóza-
tot akarunk elérni, milyen hatékonysággal, milyen műszaki és pénzügyi 
jellemzőkkel akarjuk működtetni, illetve hogy miként képes önfenntartó 
módon működni az ágazat. A stratégia önmagában nem garantálja a si-
kert, de legalább a „kályha” meglenne, hogy mit is akarunk kezdeni ezzel 
a vagyonnal és iparággal. 

A másik fontos kérdés a szabályozás centralizációja. Az előnyök, ami-
ket a központi szabályozás nyújthatna, bizonyos okok miatt nem tudnak 
érvényesülni, megvalósulni. Ami nekem nagyon furcsa az ágazati szabá-
lyozásban, az az ellátásért felelős vs. üzemeltető kettőssége, a párhuza-
mos felelősség. Az iparág ezt a felállást alaptézisként fogadja el, miköz-
ben én azt látom, hogy sok probléma, a transzparenciahiány a „kollektív 
felelőtlenség” intézményéből fakad. Nem lehet egyértelmű határvonalat 
húzni (nem jogilag, hanem a tényleges ellátási kötelezettségről beszélek), 
az eszközök üzemeltetése megosztott, a különböző, nem tarifán keresz-
tüli források igénybevétele sem egyértelmű (hogyan és ki pályázhat, és 
mire); és ezek gyűrűznek tovább a rekonstrukcióra, a szolgáltatás minő-
ségére és az ellátás biztonságára. Szóval, ha én valami jelentősebb módo-
sítást végeznék a szabályozásban, akkor az biztosan ennek a helyzetnek 
a rendezése lenne. A földgázszektor is küzdött ezzel a gonddal, majd 
jogszabályi kötelezettség alapján átadták az üzemeltetők tulajdonába az 
eszközöket, és egy sokkal tisztább, kezelhetőbb képet teremtettek. 
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érdekeit. Az viszont nagyon fontos, hogy a MaVíz értse, mik a lehetősé-
gei és mik a határai egy szövetségi működésnek. A szolgáltatóknak és a 
víziparnak egy bizonyos szintig vannak közös érdekeik. Ezt a szintet na-
gyon nehéz megtalálni, viszont eddig a szintig kell az érdekképviseletet 
célul kitűzni, és amikor már előjönnek az egyéni érdekekhez kapcsolódó 
témák, azt el kell engedni. Ha ezt a szintet nem találja meg a MaVíz, és 
lehetetlen célokat tűz ki maga elé, akkor abból mindig frusztráció és elé-
gedetlenség lesz. A MaVíz-nek hatalmas értéke a rendezvények, a tudás-
megosztás, a bizottsági munkák vagy azok a szakmai workshopok, mint 
ami pl. most január végén volt a műszaki vízveszteség kérdéséről. Ha va-
laki ott volt azon a workshopon, az látta, hogy egy nagy terem zsúfolásig 
megtelt emberekkel, és innovatív, kreatív megoldásokat mutattak be az 
üzemeltetők. Olyanokat például, hogy műholdas megoldással próbálják 
kiegészíteni a hálózatdiagnosztika hagyományos módját, vagy egy hol-
land céggel, holland megoldással próbálják tesztelni a hazai megoldást. 
Ez pontosan azt mutatja, hogy rengeteg elkötelezett szakember van a 
víziközmű-szolgáltatóknál, aki nyitott, dinamikus, kreatív, és kritikus ön-
magával szemben, mert igenis tudja, hogy a 3 mm-es csőrepedéssel is 
foglalkozni kell, nem csak azzal, amikor már buzog ki a föld alól a víz. Ezt 
az őszinte tudásmegosztást nagyon jó volt látni és megtapasztalni. Na-
gyon fontos, hogy a MaVíz teret ad ezeknek a kezdeményezéseknek és 
azoknak az embereknek, akik ezt szeretnék csinálni. A MaVíz jól felismer-
te, hogy nagy felelőssége van abban a Szövetségnek, hogy ezt a tudás-
megosztást generálja és ösztönözze a tagok között – ez nagy értéke a 
MaVíz-nek! 

Ha a vízről beszélünk, ugye egyre inkább hallani, hogy nemzeti kincs, 
nemzeti vagyon…
K. Cs.: Igen, mindenki úgy gondolkodik, hogy ezt óvni, gondozni és nö-
velni kell. Amikor az ágazatnak forrást biztosítanak, akkor a nemzeti va-
gyont növelik. 

Igen, ez óriási befektetés!
K. Cs.: Nehéz és összetett kérdés, de az lenne a kívánatos megközelítés, 
hogy felismerjük, az ágazatba helyezett források miként hatnak össztár-
sadalmi szinten. Mennyivel növelik a nemzeti vagyont, hogy azon keresz-
tül hogyan növekszik a társadalmi jólét, és összességében ez mennyivel 
növeli Magyarország jólétét. Az infrastruktúra finanszírozása nem egy 
lyukas vödörbe öntött pénz! És akkor még arról nem is beszéltem vízipari 
szempontból, hogy ez mennyi beszállítónak jelent további munkahelyet, 
milyen innovációkat generál, mennyire segíti a külpiacra lépést. Az ilyen 
komplex számítások kivitelezésére léteznek alkalmas modellezési mód-
szertanok és kompetenciák, a hosszú távra vonatkozó döntések előtt ér-
demes ezeket is elvégezni.

Oké, Csaba, de miért nem? Miért nem megy ez át, miért nem jut eszükbe, 
vagy miért nem akarják?
K. Cs.: Szerintem akarják. Ezt mindenki akarja. Erre igazából nincs is jó 
vagy rossz válasz. Ha bárkit megkérdezel, hogy akarsz-e egy világszínvo-
nalú víziközmű-infrastruktúrát, ami jólétet teremt az állampolgároknak, 
cégeknek és egyébként Magyarországnak, akkor arra az a válasz, hogy 
hát persze hogy akarok! Ezért dolgozunk, ez a fő prioritásunk! Amíg azon-
ban nincs egységesen elfogadott ágazati stratégia, amelyhez a rövidebb 
távú akciókat igazítani lehetne, addig mindig lesznek olyan parciális ér-
dekek, amelyek eltérítik az ágazati szabályozást. A szolgáltatás megfizet-
hetősége az üzemeltetők érdeke is. Számukra is fontos, hogy a felhasz-
nálók ki tudják fizetni a szolgáltatás árát, azzal nem lennének előrébb, ha 
hirtelen és egységesen felemelné az árakat a kormány, és a lakosság fele 

végfelhasználói áron belül nagyon magas a fix (infrastruktúra)költségek 
aránya. Az energiaszektorban a termékár ingadozása időszakonként ké-
pes enyhíteni az árszabályozási szorításon. 

Részben az eddigiekhez is kapcsolódik a külpiaci versenyképesség 
megteremtésének időhorizontja. A víziközmű-ágazatban az lenne szük-
séges, hogy az innovatív üzemeltetők a vízipari társaságokkal együtt 
közös hazai kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket csináljanak. Elő-
ször itthon. Ha ez a két oldal egymásra talál, és megvan ugyanaz a dina-
mika és innovációs igény, akkor abból jó dolgok születhetnek, amik akár 
külföldön is versenyképesek lehetnek. Most ez a fajta együtt gondolko-
dás, illetve annak látható eredménye még nincs meg. Viszont több oldal-
ról is nagy az igény, hogy menjünk ki külföldre. De az, hogy mivel, hogy 
mire van kereslet, hogy mi az, ami egy globális piacon is versenyképes le-
het… ez a kettő nem illeszkedik egymáshoz. Meglehetősen bosszantó ez 
a hatékonyságvesztés. A kormányzat több intézményt is létrehozott arra, 
viszonylag jó forrásellátottsággal, hogy felkutassa a különböző külföldi 
piaci lehetőségeket, vagy segítse a hazai vízipar szereplőit abban, hogy 
ez a külpiaci nyitás megtörténhessen. Ez a keretrendszer fontos elem, de 
nincs felmérve, hogy mire képes egyébként a magyar víziközmű-szektor, 
mennyire versenyképes, mi az, amit el tudunk adni, mi az, amiben nem 
vagyunk versenyképesek. A legjobb szándék ellenére is a különböző utak 
és delegációk abban merülnek ki, hogy a delegáció tagjai megpróbálnak 
a hazai döntéshozókkal beszélgetni a saját problémáikról. Ebben szerin-
tem hatalmas fejlődési lehetőség van…

Az én nagy szakmai álmom ebben a szektorban annak a bemutatása 
lenne, hogy a mostani színvonalon, a mostani forrásellátottság mellett mi 
az össztársadalmi értéke a víziközmű-szolgáltatásnak, és ha egy kitűzött 
magasabb műszaki színvonalon, magasabb forrásellátottsággal működő 
víziközmű-szektorunk lenne, az mekkora hozzáadott értéket adna társa-
dalmi szinten Magyarországnak. Mert akkor már egy nagyon világos dön-
tést lehetne hozni, hogy a szektorba bele kell tenni egy bizonyos összeget 
egy meghatározott időtávon, és akkor ez gazdasági, környezeti, műszaki 
és össztársadalmi szinten ennyi meg ennyi pluszt hozna Magyarország 
számára… vagy éppen ellenkezőleg. Lehet, hogy az jönne ki, hogy nem 
ad annyi pluszt egy sokkal jobb műszaki színvonalú infrastruktúra, de ak-
kor legalább tudnánk, hogy mi az értéke egy színvonalugrásnak. 

Csaba, leírjuk, aztán meglátjuk, hátha valaki lecsap rá…
K. Cs.: Tudom én, hogy aki – kis túlzással – az életéért küzd, annak na-
gyon nehéz stratégiai célokban gondolkodni, azonban mégiscsak fontos 
lenne! Itt szeretnék még valamit megjegyezni az árszabályozási logikáról. 
Azt látom, hogy az infrastruktúra-tarifaszabályozás jelentős megújításra 
szorul, mert a jelenlegi módszertannal nem igazán éri el a célját. Az ösz-
tönző árszabályozás lényege az lenne, hogy kitűzök szabályozási célokat, 
a társaságok erre végrehajtanak különböző akciókat vagy beruházásokat, 
és a beruházáshoz kapcsolódó hatékonyságjavítást bizonyos ideig a vál-
lalatnál hagyom. Jelenleg olyan rövid ideig hagyja ott az eredményt a 
szabályozás ezeknél a cégeknél, hogy tulajdonképpen nem nagyon éri 
meg hatékonynak lenni. Érdemes az is vizsgálni, hogy az innovatív, ki-
emelkedően hatékony társaságokat a szabályozás miként tudja pozitív 
ösztönzőkkel támogatni.

Vízművek, vízipar – azt hiszem, kivesézve, és most már ismerjük a szak-
mai álmaidat is. Ide kapcsolódik, és szerintem napjainkban nagyon fon-
tos kérdés – nekem személyesen is mindenképp: neked mi a véleményed 
a MaVíz-ről 2020 februárjának elején?
K. Cs.: A MaVíz-ről azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell hogy 
összefogja valaki az üzemeltetők és a tágabb értelemben vett vízipar 
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nem fizetne vízdíjszámlát. De a mostani berögzített tarifarendszernél biz-

tosan van jobb megoldás a megfizethetőség biztosítására, illetve koráb-

ban utaltam már arra, hogy a szolgáltatási paramétereket, előírásokat is 

célszerű lenne hozzáigazítani a jelenlegi árszinthez. 

Szóval lenne azért itt megoldás, úgy látom…
K. Cs.: Itt arra kell megtalálni a megoldást, hogy mindenki számára elfo-

gadható mértékű és árú legyen a vízszolgáltatás, és egyébként az üze-

meltetési költségek is megtérüljenek, szóval, hogy ez a kettő hogyan ér 

össze. Az egyensúly nem feltétlenül tarifán keresztül megoldandó kérdés. 

Ezért mondtam a szociális hálót vagy intézményrendszert. Igazából en-

nek az egésznek úgy kellene jól működnie, hogy önfenntartó legyen. 

Ez jól hangzik. Remélem, most majd messzire elhallatszik a szavunk. Jó 
lenne… Beszélgetésünk végén szeretném még megkérdezni, hogy mivel 
töltődsz fel, hogyan kapcsolódsz ki, bár, bevallom őszintén, azért valami 
olyasfajta kép alakult ki bennem rólad, hogy nem dúskálsz szabadidőben. 
K. Cs.: Jól látod, egyre kevesebb szabadidőm van. Feleségemmel két fiút 

nevelünk, 7 és 11 évesek, itt élünk Budapesten. 

Nyilván a családdal minél több időt szeretne tölteni az ember, viszont 

azt én is érzem és látom, hogy egyre nehezebb összeegyeztetni a munkát 

a családdal. Ahogy a fiúk is nőnek, egyre több programon szeretne ott 

lenni az ember, az évnyitón, a farsangon, az apás edzésen, és igazából 

nem túl támogató ebben sem az oktatási rendszer, sem a munkahely, 

hiába próbálja ebben mindenki fejleszteni magát. Ha van szabadidőm, 

motorozok, vagy a barátokkal grillezünk a kertünkben, ez az, ami igazán 

feltölt és kikapcsol. 

Zárásként azt szeretném megtudni, hogy mi az a gondolatmenet, aminek 
alapján az emberi kapcsolataidat működteted, a mindennapjaidat éled. 
Viszonylag fiatalon elég magas szintre eljutottál, és azt gondolom,  el-
mondható, hogy te egy sikeres ember vagy…
K. Cs.: Tőlem sokszor kérdezik: hogyan jöttek ezek a karrierugrások? 

Furcsa, mert én nem vagyok egy hosszú távú karriertervező típus. Azt 

látom, hogy ha szorgalmas vagy, és becsületesen beleteszed az energiát 

abba, amit éppen csinálsz, ha kitartó vagy, és még egy kis szerencséd is 

van, akkor el fogod érni a céljaidat. A környezeted ekkor támogató lesz, 

és észreveszi, hogy alkalmas vagy nagyobb feladatokra. Igazából talán 

ez a filozófiám: hogy becsületesen, szorgalmasan, energiát nem kímél-

ve csináljunk valamit, hogy amikor eljön az ideje az értékelésnek, akkor 

hátradőlhessünk, és azt mondhassuk, hogy mi mindent beletettünk. És 

persze a szerencsefaktor. Az mindig kell. Önmagában ugyan nem elég, 

de bízni kell benne! 

Értem. Jól hangzik! Köszönöm szépen a beszélgetést, kívánom, hogy vál-
janak valóra az álmaid, és csak így tovább!  
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