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„Helyzetfelmérés a magyar víziparról” címmel készíttetett  tanulmányt 
a MaVíz a KPMG Tanácsadó Kft.-vel. Az elkészült tanulmányról 
 beszélgettünk a tanulmány készítésében oroszlánrészt vállaló  MaVíz 
Vízipari Tagozat három képviselőjével: Galambos Péterrel (Hawle 
Kft.), Jancsó Bélával (Főmterv Zrt.) és Kovács Csabával (KPMG Kft.).

Galambos Péter – a Hawle Szerelvény-
gyártó és Forgalmazó Kft. ügyvezető igazgatója, 
valamint 2018-tól a Hawle cégcsoport nemzet-
közi termékmenedzsere. A MaVíz Vízipari Veze-
tőségének tagja, a tanulmány egyik kezdemé-
nyezője.

Jancsó Béla – A Főmterv Zrt. tervezőmér-
nöke, 1991 óta foglalkozik vízi közművek terve-
zésével, a tervezési és vállalkozási tevékenység 
irányításával. Harmadik ciklusát tölti be a MaVíz 
vezetőségében, jelenleg mint alelnök. 

Kovács Csaba – Korábban a Magyar 
Energia Hivatal munkatársa, 2011-től a KPMG 
Tanácsadó Kft. igazgatója, majd partnere. A 
tanulmány írásakor a KPMG energetikai és köz-
üzem-tanácsadásának vezetője, a MaVíz Vízipa-
ri Vezetőségének tagja. 

Márialigeti Bence: Hogy kezdődött, mi volt a kiindulás, amiért fontosnak 
gondolták a tanulmány elkészítését?
Jancsó Béla: A víziközmű- 
szektor üzemeltetői oldaláról 
viszonylag sokat hallani mos-
tanában, miközben a szektor-
hoz ezer szállal kötődő, ösz-
szefoglaló néven víziparnak 
nevezett társaságokról kevés 
információ áll rendelkezésre. 
Eltérő elképzelések, érzések, 
benyomások vannak a vízi-
közmű-szektort különböző 
termékekkel és szolgáltatá-
sokkal kiszolgáló vízipar ösz-
szetételéről, kompetenciáiról 
és jövőbeli fejlődési lehetősé-
geiről. A vízipar MaVíz-ban is 
aktív tagjainak képviselői úgy 
gondolják, hogy a magasabb 
életszínvonal és a gazdaság 
versenyképességének egyik 
fő tényezője a világszínvona-
lú vezetékes infrastruktúra. 

Ennek eléréséhez elengedhetetlenül fontos az infrastruktúrát létrehozó, 
működtető és fejlesztő piaci szereplők adottságainak feltérképezése és 
tudatos stratégia mentén történő összefogása. Az év elején elkészült 
vízipari tanulmány a vízipari vállalatok jellemzőinek bemutatásán keresz-
tül kíván támpontokat adni a víziközmű-szektor fejlesztéséhez.

Már öt évvel ezelőtt is jelentkezett az igény, hogy a víziközmű-üze-
meltetők mellett az egyéb vízipari társaságokról is rendelkezésre álljanak 
rendszerezett, az érintettek által jól átlátható és használható információk, 
adatok. A vízipart korábban még senki sem térképezte fel, így nem volt 
olyan minta, amit követni lehetett. Kérdés volt, hogy milyen erőforrást 
tudunk mozgósítani, és ennek megfelelően milyen tartalmi mélységű 
eredményeket tudunk elérni. Végül a munka a MaVíz keretein belül in-
dult el egy olyan társasági adatbázis összeállításával, amelyet a mostani 
tanulmányhoz is felhasználtunk. Ebből az időszakból Patkó Gergely kitar-
tó munkája alapozta meg leginkább a továbblépés lehetőségét.

A jelenlegi Vízipari Vezetőségből a Vízmű Panorámában előszőr Pász-
tor Éva beszélt 2017-ben a vízipari tanulmány szükségességéről. Akkor 
úgy fogalmazott, hogy a vízipar szeretné feltérképezni önmagát, sze-
retné bemutatni az ágazatban betöltött szerepét, súlyát, gazdálkodási 
hátterét. Ezt követően a MaVíz-es rendezvényeken, vízipari fórumokon 
is tovább erősödött az elhatározás, az igény, hogy szükség van a vízipar 
feltérképezésére. Tavaly a Főmérnöki Értekezlet plenáris ülésén – rész-
ben már a helyzetkép felmérésének előkészítéseként – interaktív módon 
a teljes MaVíz-tagság előtt vázoltuk elképzeléseinket. Idén a 2. számú 
Vízmű Panorámában Kovács Csaba már a tanulmány készítéséről tudott 
beszámolni. A tanulmányt végül március végén fogadta el a MaVíz.

A munka során fokozatosan merültek fel egyszerűnek tűnő, de rész-
leteikben korábban még nem átgondolt kérdések: Kikből is áll a vízipar? 
Hogyan definiálható a vízipar? Sok adatot gyűjtöttünk össze  különböző 

VÍZIPARI TANULMÁNY 2020, 
AZAZ MERRE TART A VÍZIPAR?

A tanulmány készítés folyamata, módszertan (Forrás: KPMG 2020)
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ismérvek mentén, különböző vizsgálati szempontok alapján vettük 
számba a vízzel kapcsolatba hozható cégeket. Igyekeztünk megbízható 
adatbázisok alapján választ adni olyan kérdésekre is, hogy hány embert 
foglalkoztat a vízipar, mekkora az ágazat gazdasági súlya, mitől függ az 
árbevétel és a versenyképesség? Összességében a munka ezen szakasza 
megerősítette, hogy szükség van a tanulmány elkészítésére, és az is jó 
döntésnek bizonyult, hogy egy független, de az ágazatot, az ágazaton 
belüli összefüggéseket jól ismerő tanácsadó cég, a KPMG készítse el a 
tanulmányt.    

M. B.: Hogyan készült a tanulmány, és miért tartották fontosnak, hogy 
a MaVíz keretein belül, a MaVíz-vezetőség támogatásával jöjjön létre?
Kovács Csaba: Nagyon fontosnak tartottuk, hogy megbízható informá-
ciókat gyűjtsünk össze a víziparról, és a rendszerezett adatbázisból a 
legtöbb megállapításunkat számokkal is alá tudjuk támasztani. A tanul-
mányt megelőzték már a MaVíz keretein belüli munkák, ami jó kiindulási 
alapot biztosított az adatbázis felépítéséhez. 

Első lépésként a MaVíz szakértőivel egyeztettük a tanulmány struk-
túráját és a tartalmi követelményeket, majd a vízipar definálása után 
megkezdődött az adatgyűjtés. Legtöbbször nyilvánosan elérhető adat-
bázisokra támaszkodtunk, de emellett lefolytattunk tizenöt vízipari in-
terjút, beszéltünk a szabályozó hatóság, az EXIM Bank és az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium képviselőivel is. Ezek a szervezetek nagyon 
nyitottak voltak a kéréseinkre, és minden segítséget igyekeztek megadni 
a tanulmány elkészítéséhez. A víziközmű-szolgáltatókat is megkerestük 
egy online kérdőívvel, amelyre huszonhárom értékelhető választ kap-
tunk. A korábbi tapasztalatok alapján ez a visszaküldési arányszám jónak 
tekinthető, a kapott információkat be tudtuk építeni a tanulmányba. 

Az adatgyűjtést követően rendszereztük az adatokat, ahol szükséges 
volt, megtisztítottuk az adatbázist, illetve feldolgoztuk a korábban emlí-
tett interjúk és a kérdőívre kapott válaszok eredményeit. Az összegyűjtött 
információk alapján felrajzoltuk az első képet a víziparról, pontosabban 
az általunk vizsgált vállalati sokaságról. Ekkor újra leültünk a vízipari szak-
értőkkel, és kiértékeltük a kapott eredményeket. Élénk vitákat folytattunk 
a megállapítások helytállóságáról és megalapozottságáról, és sok eset-
ben új vizsgálatokat kezdtünk. A többkörös iterációt követően egy végső 
szakértői egyeztetés során rögzítettük a legfontosabb megállapítások 
tartalmát, és azok alapján véglegesítettük a tanulmányt.

J. B.: A vízipar a MaVíz részeként együtt dolgozik az ágazat jobb hely-
zetbe hozásáért. Fontosnak tartottuk, hogy a vízipari tanulmány fontos-
ságáról és szükségességéről a vezetőségét is meggyőzzük, mert akkor 
tudunk közösen eredményeket elérni. Véleményünk szerint a vízipari 
tanulmány a korábban elkészült üzemeltetői tanulmánnyal együtt már 
jól bemutatja az ágazaton belüli helyzetet és a felmerülő problémákat. 
A két tanulmány jó alapot adhat a következő lépésnek, egy közös stra-
tégia kidolgozásának, amelynek hiánya már több fórumon is előjött. Ezt 
pedig csak közösen lehet kidolgozni, és ezért fontos volt, hogy a vezető-
ség megértse, a vízipari tanulmány nemcsak a víziparnak, hanem a közös 
együttműködésnek is egy fontos mérföldköve.
G. P.: Örülök, hogy a tanulmány a MaVíz keretein belül készült el! Egy-
részről a 2015-ben publikált, „A magyar víziközmű-ágazat bemutatása 

– átfogó tanulmány” című elemzés inspirált minket abban, hogy legyen 
vízipari tanulmány. Másrészről az elkészült anyag is rámutat, hogy mi-
lyen szoros összefüggés van a vízi közművek helyzete és a tanulmányban 
vizsgált sokaság között. Ráadásul ezek az összefüggések túlmutatnak a 
felhasználó-beszállító, kereslet-kínálat kapcsolatokon. Vannak például 
egymásrautaltságok a munkaerőpiacon, a továbbképzési-oktatási igé-

nyekben. Valamint levonhatjuk azt a következtetést is, hogy a vízművek 
igényei egyértelműen meg tudják határozni a vízipar fejlesztési iránya-
it, így jelenetős hatással lehetnek az innovációra. A tanulmány amellett, 
hogy a megmutatja a csatlakozási pontokat a víziközmű-üzemeltetők és 
a vízipar között, közös célokat is kijelöl. Ennek értelmében kifejezetten a 
MaVíz-tagokról és a MaVíz-tagoknak (is) szól; jól van ez így.

M. B.: Voltak-e előzetes prekoncepciók, elvárások a tanulmánnyal kap-
csolatban?
Galambos Péter: Mivel az a tanulmány elkészítése előtt is ismert volt 
számunkra, hogy egy heterogén csoportot vizsgálunk, ezért prekoncep-
cióról nem beszélhetünk. Ugyanakkor természetesen mindenkinek volt 
egy elképzelése arról, hogy a magyar víziparral kapcsolatban felmerült 
értékek – mint a nemzetközi versenyképesség, a minőségre, innovációra 
való törekvés – valóban jellemzik-e az egész csoportot, vagy ezek egy 
időszakhoz vagy egy-két társasághoz, esetleg személyekhez köthető 
eredmények.

Nagyon pozitív üzenetnek tartom, hogy a magyar vízipar nemzetközi 
porondon elismert, kívánt és sikeres. Sőt meggyőződésem, hogy rendkí-
vül értékes örökséggel rendelkezünk. A múltat illetően volt tudományos, 
fejlesztési háttere a víziparnak; van szolgáltatási, tervezési és építési 
tapasztalatunk. De vajon a vizsgált csoportról még mindig elmondha-
tó a nemzetközi szerepvállalás? Rendelkezésre állnak jelenleg Magyar-
országon azok a feltételek, melyek táptalajt jelenthetnek a nemzetközi 
versenyképességnek? Vannak olyan tendenciák, melyek katalizálják az 
innovációt? Tehát prekoncepciónk nem volt, de a tanulmány készítése-
kor a fentebb megfogalmazott kérdésekről nagyon sokat vitáztunk.

M. B.: Mik voltak a készítés során a tapasztalatok?
J. B.: A munka rávilágított arra, hogy mennyire összetett kérdéssel is ál-
lunk szemben. Előzetesen úgy tűnt, hogy a vízipar egy jól definiált, ada-
tokkal jól ellátott iparág, így a munka nem lesz bonyolult. Ezzel szemben 
a munka első lépései leginkább arról szóltak, hogy egyáltalán megfogal-
mazzuk, ki mit gondol a víziparról, miben látja az erősségeinket, gyen-
geségeinket. Érdekes volt megtapasztalni, hogy hányféleképpen lehet a 
témához nyúlni, és ennek megfelelően hogyan formálódnak át a korábbi 
előzetes várakozások. Úgy vélem, hogy a munkában részt vevők pozitív 
élményként élték meg, ahogy a beszélgetések során a sok szerteágazó 
témából végül összeálltak a fő üzenetek.
G. P.: A tanulmánykészítés során újra megtapasztaltam azt, amit már 
annyiszor az életben: „Minél többet tudok, annál inkább kiderül, hogy 
mennyi mindent nem tudok.” Valóban a téma összetettsége volt meg-
döbbentő. Ténylegesen szükséges volt egy szakértő társaság (KPMG) 
ahhoz, hogy megfelelő keretben vizsgálva egzakt következtetéseket le-
hessen levonni.
K. Cs.: Nagyon „nehezen megfogható” terület a vízipar. Ahhoz, hogy 
értelmezhető eredményekre jussunk, muszáj volt lehatárolni az a válla-
lati sokaságot, amelyet a víziparnak gondolunk. Az is gyorsan egyértel-
művé vált, hogy még a lehatárolás mellett is egy rendkívül heterogén, 
tevékenységében, méretében, foglalkoztatotti létszámában is sokszínű 
vállalati kört kell elemezni. Fontos tapasztalat volt még, hogy korlátozot-
tan állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű adatok az 
iparágról, illetve hogy mennyire másképp látják a vízipart a különböző 
érintettek, kapcsolódó szervezetek. 

 
M. B.: Miről szól a tanulmány, kinek melyik rész volt fontos? 
K. Cs.: Összesen 189 vállalatot vizsgáltunk a 2014 és 2018 közötti idő-
szakra. Megállapítottuk a fő tevékenységi profilokat, valamint elemeztük 
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a foglalkoztatási adatokat. A vízipart jellemzően mikro-, kis- és középvál-
lalkozások alkotják, ugyanakkor a foglalkoztatás nagyon koncentrált, a 
vállalatok kevesebb mint harmada foglalkoztatja a munkavállalók 80 szá-
zalékát. Azt találtuk, hogy a víziparban a munkaerőhiány nem kritikus, de a 
konkurens iparágak elszívó hatását, illetve a más területeken is jelentkező 
bérnyomást a vízipar is érzékeli. A beazonosított vízipari cégek nagyság-
rendileg a víziközmű-üzemeltetők árbevételszintjét érik el, 2018-ban 242 
milliárd forintot. Ez a bevétel jellemzően magyar tulajdonú, Magyarorszá-
gon működő, itthon adózó cégekhez került. Az árbevétel alakulását alap-
vetően a víziközmű-szolgáltatók beruházásai befolyásolják, amelyeket az 

utóbbi években leginkább uniós forrásokból valósítottak meg az üzemel-
tetők és az ellátásért felelősök. A vízipari szereplők többségének a külpiac-
ra lépés nem opció, még akkor sem, ha egyébként az illetékes hatóságok 
mindent megtesznek a külpiaci versenyképesség javításáért. Ahhoz, hogy 
sikeres, erős, hosszú távon fenntartható, akár külföldön is versenyképes 
víziparunk legyen, itthon kell minél több innovatív beruházást megvaló-
sítani. Ez hozza meg a szükséges tapasztalatot a vízipari cégeknek, és ez 
járul hozzá a víziközmű-infrastruktúra színvonalának emeléséhez. 
G. P.: Örülök, hogy a tanulmánnyal sikerült rávilágítani a rendszerszintű ösz-
szefüggésekre. Sikerült megmutatni a vízipar kapcsolódását a víziközmű-be-

ruházásokhoz, ill. az üzemeltetői 
igényekhez. Ebből könnyen le-
vonható az a következtetés, hogy 
a víziközmű-ágazatba bevont 
források egyben a vízipar fejlesz-
tésének, fejlődésének ösztönzői. 
Az elemzés ráadásul rámutat arra, 
hogy a nem tervezett hibaelhá-
rítás költsége az ivóvízhálózaton 
már 2,5-szerese a tervezett karban-
tartásnak, míg a sokkal fiatalabb 
szennyvízhálózaton is a hibael-
hárítás összege elérte a tervezett 
karbantartások összegét. Ebből 
két megkérdőjelezhetetlen megál-
lapítás vonható le: 

– a hálózat állapota eljutott 
arra a szintre, hogy már kizá-
rólag növekvő és jórészt nem 
tervezhető költséggel lehet üze-
meltetni;

A vízipar teljesítménymutatói számokban (Forrás: KPMG 2020)

A vízipar által végzett tevékenységek (Forrás: KPMG 2020)
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A vízipar üzemeltetői, uniós beruházási függősége (Forrás: KPMG 2020)

A víziközmű-rendszerek beruházási igénye (Forrás: KPMG 2020)
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– ez előző megállapításból következik, hogy a rekonstrukció már nem-
csak műszakilag kívánt szükség, hanem gazdaságilag is követelmény. A 
rekonstrukció megvalósulása hosszú távú, tervezhető vízipari  piacot 
 jelent, és hatékony üzemeltetési feltételeket tesz lehetővé.
 J. B.: Számomra mindig is az volt az egyik legfontosabb kérdés, hogy 
mennyire vagyunk egységesek, lehet-e közös üzeneteket, feladatokat 
megfogalmazni a víziparról. Az, hogy a vízipar által lefedett tevékenysé-
gek 15 profilba sorolhatóak, már önmagában is jelzi a különbözőséget. 
Az egyes profilok más-más jellemzőkkel bírnak, de mindenképpen közös, 
hogy részben egymástól függnek, részesei a közös értékláncnak, azaz 
a sikeres végeredményhez (ami nem más, mint a világszínvonalú vízi-
közmű-infrastruktúra) mindenkire szükség van. Ez alapján nem is lehet 
a célokat másképp elérni, csak együtt, közös gondolkodással. A tanul-
mányban megfogalmazódik, hogy a vízipar heterogenitása nem kedvez 
az egységes álláspont kialakításának, és ha ehhez még hozzávesszük a 
vízipari cégek számosságát és méretét, nem látható a sikeres érdekérvé-
nyesítéshez szükséges potenciál.

Az adottságok és a jelenlegi helyzetkép megismerése megalapozhat 

egy olyan jövőképet, ahol a szereplők egységes stratégia mentén mégis-
csak eredményesen tudnak együttműködni. Erre nagy szükség van, ha a 
jövőben szeretnénk a helyzetünkön változtatni.

M. B.: Mik a főbb üzenetek, amiket a tanulmány alapján a döntéshozók 
felé el kell juttatni?
K. Cs.: A tanulmány megfogalmazza a vízipar legfontosabb kihívásait, 
és egyben javaslatokat is ad a különböző időtávokon megvalósítható 
akciókra. A kihívások négy nagy csoportba sorolhatók: szabályozási, fi-
nanszírozási, versenyképességi és emberi erőforrásokkal kapcsolatos 
kihívásokra. 

A legtöbb érintettet már rövid távon is pozitívan érintheti, ha elké-
szül egy, a vízipar adottságait is figyelembe vevő víziközmű-stratégia. 
Ezenkívül nagyon fontos lenne a rekonstrukcióhoz szükséges források 
rendelkezésre állásának hosszú távú rendezése és az uniós forrásoktól 
való függés mérséklése. Ez utóbbi azért is lényeges, mert az uniós for-
rások felhasználhatóságának prioritásai átalakulnak, és egyre nehezebb 
lesz azokhoz illeszteni a víziközmű-szektor igényeit. 
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J. B.: Folytatva a gondolatot, összességében öt pontban összegeztük a 

tanulmány eredményeit. 

–  A hazai vízipar nagyon heterogén, számos egymástól eltérő válla-

lat alkotja. A vízipar tevékenységi heterogenitása és a vállalatok eltérő 

adottságai miatt nincs átfogó vízipari stratégia. 

 – A vízipar a hazai víziközmű-szektor beruházásaitól függ. A vízipari 

vállalatok exporttevékenysége csekély. A referenciák, a vállalatok közötti 

együttműködés és egy a kompetenciákhoz illeszkedő stratégia elenged-

hetetlen a nemzetközi terjeszkedéshez.

– A víziközmű-hálózatok műszaki állapota romló tendenciát mutat. Az 

infrastruktúra hosszú távú fentarthatósága megfelelő pénzügyi források 

nélkül nem biztosított.

– A Gördülő Fejlesztési Tervet figyelembe vevő, uniós források cikli-

kusságát ellensúlyozó, hosszú távú önfenntartó finanszírozás kialakítása 

szükséges.

– Az innovációs tevékenységek előmozdításához szükséges a víziköz-

mű-szolgáltatók újító szemlélete, a nemzetközi és hazai kutatási eredmé-

nyekre való nyitottsága.

Az egyes pontok egyformán fontosak, és egyértelműen jelölik ki 

azokat a területeket, ahol cselekedni kell. Ha nem kezdünk el közösen 

dolgozni, változtatni, akkor nem tudjuk megvalósítani az alapcélt, a ma-

gasabb életszínvonalat és gazdasági versenyképességet biztosító, világ-

színvonalú vezetékes infrastruktúra-ellátást.

A magas színvonalú hazai infrastruktúra-ellátás, az innovatív közeg, a 

műszaki igényesség alapozza meg az ellátásbiztonságot, a hatékony üze-

meltetés feltételeit, a költségtakarékos működést, és ezáltal lehetőséget 

nyújt a víziközmű-ágazat és a vízipari cégek fejlődéséhez. Ez összességé-

ben pozitív a hazai gazdaságnak, miközben megteremti a vízipar nemzet-

közi versenyképességét. Úgy is összegezhetjük, hogy az ágazatba juttatott 

források olyan befektetések, amelyek mind társadalmilag, mind az üzemel-

tetés szintjén és végül a gazdaság számára is többszörösen megtérül.

M. B.: Milyen főbb megállapításokat lehet tenni a tanulmány alapján, mi-
ben változtatta meg a tanulmány a gondolatokat, hipotéziseket a koráb-
biakhoz képest? 
G. P.: A jelenlegi minőségben végzett ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, 

-kezelés infrastruktúra- és szolgáltatás-forrásigénye magas. Ugyanakkor a 

szükséges források biztosítása és ezen források előnyös felhasználása egy 

költséghatékonyan üzemeltethető hálózatot eredményez. Multiplikátor-

hatásként egy fejlődő háttériparra lehet számítani, mely fejlődés magá-

val hozhatja az innovációt és a nemzetközi versenyképességet.  

J. B.: A tanulmány nagyon reálisan és adatokkal alátámasztva tudta be-

mutatni a vízipar és egy kicsit az ágazat helyzetét. Lehet mondani, hogy 

hát igen, ezt vártuk, ezzel megerősítve a korábbi esetleges negatív vára-

kozásokat. Ezzel szemben inkább azt szeretném kiemelni, hogy a tanul-

mány és a megállapítások elsődlegesen nem a helyzet, a helyzetünk mi-

nősítését célozták a szándékaink szerint. Ehelyett azt kívántuk bemutatni, 

hogy melyek azok a területek, ahol teendők vannak. A vízipar pozitívan 

tekint a jövőre, és a tanulmánnyal irányt szeretne mutatni arra vonatko-

zóan, hogy mire kell odafigyelni.  

Összességében talán azt lehetne mondani, hogy a tanulmány meg-

erősítette azon korábbi gondolatokat, hogy az ágazatot nem szabad ma-

gára hagyni, és ebben a vízipar jó partner. A munkát folytatni kell!

M. B.: Hogy látják, mik a következő lépések?
J. B.: A tanulmány készítésekor már elkezdtünk azon gondolkozni, hogy 

az eredményeket milyen módon kommunikáljuk az ágazat egyes szerep-

lői felé, hogyan beszéljünk az üzemeltetőkkel, vízipari tagokkal, miként 

gondolkodjunk tovább közösen. Már azt terveztük, hogy mely szakmai 

fórumokon, MaVíz-rendezvényeken mutatjuk be a tanulmányt. A koro-

navírus-helyzet ezt egy kicsit felülírta, de egységesen mindenki amellett 

volt, hogy a munkát nem szabad abbahagyni. Kerestünk új formát, és 

május 28-án az érintett szakmai szervezetek bevonásával (felsorolandók) 

egy teams-es bemutatót szerveztünk.

K. Cs.: Fontos megérteni, hogy ez egy helyzetfeltáró tanulmány, amelyet 

célszerű felhasználni a későbbi munkához. Inputokat ad a döntésho-

zóknak, de nem helyettesíti az átfogó ágazati stratégia kialakítását és az 

innovatív, hazai víziparra épülő víziközmű-rekonstrukció előmozdítását. 

A végső cél a hazai víziközmű-rendszer színvonalának emelése, ezen ke-

resztül a hazai vízipar megerősítése és társadalmi többlethaszon elérése. 

A tanulmányt is használva ezen kell dolgozni a következő években. 

G. P.: Tulajdonképpen azt tudom mondani, amit már a tavalyi évben is. A 

házi feladat adott: „Magyarország 2030-ra Európa öt legsikeresebb orszá-

ga közé akar kerülni, rövid távú nemzetgazdasági hatások elérése mellett 

fokozott jelentőséget kell hogy kapjanak a hosszabb távú hatékonyság-

növelési, üzletikörnyezet-javítási, kapacitási és emberi életminőséget javí-

tó hatások.” (1023/2019. Kormányhatározat). 

Ahogy Kovács Csaba fogalmazta meg: „Magyarország egy klassz hely 

legyen.” Ehhez kell hozzátegyük a magunk dolgait! Járuljanak hozzá a 

vízipar vállalkozásai és szakemberei termékeikkel, szolgáltatásaikkal és 

tudásukkal egy világviszonylatban is kiemelkedő víziközmű-infrastruktú-

rához. Első lépésként kezdjünk egy átfogó ágazati stratégiával, melynek 

vezérelve: „Egy klassz hely…”

J. B.: Most a Vízmű Panorámában is megjelenve további szélesebb kört 

is szeretnénk bevonni a közös gondolkodásba, cselekvésbe. Reméljük, 

hogy az év második felében már lehetőség lesz személyesen is ismer-

tetni, megvitatni a tanulmányt különböző rendezvényeken. Szeretnénk 

elérni, hogy a tanulmány és annak megállapításai alapot adjanak a dön-

téshozóknak a megfelelő lépések, stratégiai döntések helyes meghoza-

talához. Felajánlottuk a közös együttműködést, a közös gondolkodást, a 

közös munkát az ágazat jövőjének kialakításában.

M. B.: Hogy látják, sikerült-e a tanulmánykészítéssel az üzemeltetőkkel 
szorosabb kapcsolatot építeni, közös célokat megfogalmazni, elindulni 
egy közös úton az ágazat felvirágoztatása érdekében?
J. B.: Mindenképpen igen a válasz! Látva a folyamatot, látva a kezdeti lé-

péseket, időnként a kétkedéseket mára azt lehet mondani, hogy elindult 

egy közös gondolkodás az ágazat fellendítése érdekében. 

A tanulmány eredményei jól alátámasztják az üzemeltetők és a 

vízipar egymásrautaltságát, az „együtt sírunk, együtt nevetünk” megtöl-

tődött tartalommal. 

A vízipar érdekelt az ágazat fejlődésében, az üzemeltetők hatékony mű-

ködésében, a vízellátás biztonságának magas szintű megtartásában. 

M. B.: A tanulmányban megfogalmazott ajánlások közül melyek azok, 
amik véleményük szerint gyorsan bevezethetők? Utolsó órában vagyunk, 
mondják a szakma művelői.

37V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 4 M A V Í Z  H Í R E K



G. P.: Egyértelműen az átfogó vízipari stratégiát gondolom a leggyorsab-

ban bevezetni szükséges ajánlásnak. A stratégia lényegesen túlmutat a 

jelen helyzet nehézségein. Tudjuk, hova akarunk eljutni, ehhez milyen 

eszközök, erőforrások, akciók szükségesek. 

Megtaláljuk a helyünket a nemzetgazdasági „térben”, ismerjük a 

csatlakozási pontjainkat a különböző ágazatokhoz, stratégiai célokhoz, 

európai uniós programokhoz. Jelentősebb szerephez juthatnak ágaza-

tunkban a K+F+I projektek, a digitálizáció.  Azt is meg kell említeni, hogy 

a tavalyi főmérnöki értekezlet résztvevői is a stratégát tartották a legfon-

tosabbnak.

J. B.: Az, hogy valami gyorsan beve-

zethető legyen, talán nagyban múlik 

azon is, hogy az érintettek azt közö-

sen akarják is. Legyen olyan közös 

cél, amiért érdemes továbblépni. A 

munkát folytatni kell, mert ha ma-

gunk nem foglalkozunk a vízipar jö-

vőjével, félő, hogy mások nem fogják 

helyettünk ezt a munkát elvégezni. 

Egyetértve Péterrel a stratégia a kö-

vetkező lépés. Azzal egészíteném ki, 

hogy a stratégiát talán már az üze-

meltetők bevonásával, közösen kell 

összerakni. Közösen kell megfogal-

mazni azokat a célokat, amiket sze-

retnék az ágazatban elérni, ahogy a 

szolgáltatás minőségét, hálózataink 

üzembiztonságát, illetve a működ-

tetés hatékonyságát elképzeljük a 

jövőben. Ezek lehetnek azok a közös 

pontok, amik megalapozzák és ki-

számíthatóvá teszik az elkövetkező 

éveket. Ha szeretnénk, hogy erre a 

területre is érkezzenek források, be 

kell mutatni, hogy az ágazat a pénzt 

mire szeretné elkölteni, ezzel hozzá-

járulva az ország fejlődéséhez.

K. Cs.: A megfogalmazott ajánlások 

nem jelentenek feltétlenül sorrendiséget is, azok párhuzamos megva-

lósítása is lehetséges. Mivel jelenleg uniós források finanszírozzák a vízi-

közmű-beruházások jelentős részét, rendkívül fontos, hogy az új prioritá-

sokhoz is illeszteni lehessen a víziközmű-szektor igényeit. Ezt a munkát 

jelentősen megkönnyítené, ha az ágazat körüli folyamatos bizonytalan-

ságok enyhülnének, és egyértelművé válnának a szektorral kapcsolatos 

célkitűzések. 

M. B.: Ha keresem a kapcsolatot az üzemeltetői érdekeltség és a vízipari 
érdekeltség között, akkor az tény, hogy a szolgáltatói körnek szüksége 
van egy szakmailag felkészült, minőségi munkát végző víziparra. Hogy 
az Önök által javasolt lépések hogyan valósulnak meg, az hosszú távon 
befolyással lehet a vízipari rendelkezésre állás mikéntjére. Ha pl. nem áll-
nak rendelkezésre megfelelő rekonstrukciós források, akkor egyre inkább 
egy nehezen kiszámítható, hektikus tartalmú szolgáltatás lehet az igény, 
míg megfelelő rekonstrukció és fejlesztés esetén a várt szolgáltatás is 

 kiszámítható. Mit gondolnak, hogyan tudnak ezeknek az igényeknek 
megfelelni? Mi várható a vízipari rendelkezésre állás oldalán a különbö-
ző irányú továbblépések esetén?
G. P.: Szerintem az olyan fogalmak, mint a minőségi munka, a rendelke-

zésre állás, a szakmai felkészültség, a jelen nagyon fontos kérdéseihez 

tartoznak. Ezen a téren a vízipar meg fog felelni a piaci igénynek. Remé-

lem, a közeljövőben az igények mind mennyiségileg (pl. rekonstrukció), 

mind minőségi elvárásban (fenntartható szolgáltatás) jelentősen meg 

fogják haladni az elmúlt évek szükségleteit. De hadd utaljak vissza az 

előző kérdésben taglalt stratégi-

ára. Az igazi kérdés, hogy a jövő 

hazai vízipara lépést tud-e tarta-

ni a világtendenciákkal, és képes 

lesz-e majd nemzetközi verseny-

képességet felmutatni. A magam 

részéről ezt nagyon szeretném… 

Ehhez azonban hazai, de nem-

zetközi színvonalú edzőtáborra 

van szükség!

J. B.: Mint tervezéssel foglalkozó 

mérnök fontosnak tartom a mű-

szaki területeken a kiszámítható-

ságot, a tervezhetőséget. A mű-

vek, hálózatok, amiket építünk, 

működtetünk, hosszú távra szól-

nak. Emellett folyamatosan fog-

lalkozni kell velük, folyamatosan 

korszerűsíteni, karbantartani kell 

őket. Ebben jelenleg nagy elma-

radásaink vannak. A vízipar jelen 

állapotában felkészült, és készen 

áll a feladatokra, viszont félő, 

hogy ha az elmúlt évekre jellem-

ző hektikusság marad, vagy nem 

lesznek hazai fejlesztések, akkor 

ez az állapot nem lesz fenntart-

ható. Ezen a területen nem egyik 

napról a másikra válnak szakem-

berekké a szakemberek, és hosszabb kihagyást követően nehezen pótol-

hatók. Ezért fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg, és akkor a 

vízipar nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is versenyképes lesz. 

Az egyetemen az államvizsgát követően Öllős professzor odajött hozzám, 

és azt mondta: „Maga jó szakmát választott, mert a mi szakmánk olyan, 

hogy mindig lesz munkánk. Az infrastruktúra olyan, amire mindig szük-

ség lesz, ezért magára is mindig szükség lesz!” Szeretném hinni, hogy ez 

így van, és így is lesz!

A tanulmány elérhető a MaVíz honlapján az alábbi linken: 

http://www.maviz.org/system/files/maviz_vizipari_tanulmany_2020.pdf


