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Elsőként Dr. Szalóki Szilvia, a MEKH elnökhelyettese tartotta 

meg előadását „A víziközmű ágazat helyzete és kilátásai a MEKH szem-

szögéből” címmel, melyet négy fő témakör köré épített fel. 

• Az „Ágazati adatok és mutatószámok” között a legszembeötlőbbek: 

az elmúlt öt évben a ráfordítások 10%-kal nőttek, a lakossági díjak 

reálértéke 50% körüli, 5 év alatt 20-ról 24 Mrd Ft-ra nőtt az ivóvíz-

hálózatok hibaelhárítási költsége, 2019-ről 2020-ra az egész ágazat 

üzemi eredménye 3.2 Mrd Ft-ról -1 Mrd Ft-ra csökkent! 

• A „Víziközmű-rendszerek kapacitásvizsgálata” témakörben a MEKH 

elemzések kimutatták, hogy 23 db olyan ivóvizes rendszer van, 

ahol a kapacitáskihasználtság az év minden napján eléri vagy 

meghaladja a 80%-ot, ami 718.621 főt érint. Emellett 30 db olyan 

szenny víztisztítótelep van, ahol a kapacitáskihasználtság az év min-

den napján elérte vagy meghaladta a névleges kapacitás 80%-át, 

ami 290.258 főt érint.

mai konferencia célja a tapasztalatok, jó 

gyakorlatok megosztása, ehhez kívánt a 

résztvevőknek sok sikert.

Mirkóczki Ádám Eger polgár-

mestere szintén köszönetet mondott az 

ágazatnak az áldozatos munkáért. „A Vá-

rosháza egyik legkiválóbb partnere a 

vízmű” mondta, majd hozzátette, hogy 

kormány, önkormányzat, szakma egy-

mással összefogva kell előre lépjen. Ebben segíthet ez a fórum is!

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal kormánymeg-

bízottja folytatta a köszöntők sorát. Elmondta, hogy az állam feladata 

a szolgáltatás színvonalának emelése is, aki ennek jelentős fejlesztése-

ken keresztül igyekszik eleget tenni, a KEHOP Plusz része lett a fenttart-

hatóság, a környezetvédelem, a megújuló energiagazdaság. Emellett 

elkészült a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia is. Az egész-

séges ivóvíz biztosításához szükséges az ágazat minden szereplőjének 

közreműködése. Az ivóvízzel való felelős gazdálkodás otthonainkban 

ugyanolyan fontos, mint a szakmában, ezért a szemléletformálásra is 

hangsúlyt kell fektetni!

Sasvári Szilárd, a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatójának és 

Kurdi Viktor, a MaVíz elnökének köszöntője után a plenáris előa-

dások következtek.

Valóban újra együtt volt a „csa-

pat”. Sok ismerős arc, végre nem 

monitoron, hanem közvetlenül. 

Persze megtanultuk, hogy on-

line is sok mindent el lehet in-

tézni, de mégis hiányzik létünk 

egy szelete.

A konferencia felépítése a hagyományoknak megfelelően köszön-

tőkből, plenáris előadásokból és szekció ülésekből állt. Az este pedig az 

ünneplésé volt a főszerep, ahol az ágazat kiemelkedő munkát végző kol-

légái kerültek díjazásra, őket ünnepelhette a népes társaság.

A köszöntők sorát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

(MEKH) elnöke, Horváth Péter János kezdte. Elnök Úr (akivel a 

Vízmű Panoráma 2021. év 4. számában interjút is olvashatnak) örömét 

fejezte ki, hogy szemtől-szembe találkozhat az ágazattal. Büszke arra, 

hogy az elmúlt évek integrációját, mely a szolgáltatóknak nagy kihívás 

volt, az ágazat ilyen gyorsan végrehajtotta. Nagy az érdeklődés az egész 

világon ezen átalakulás iránt. Az ágazat jól vizsgázott a COVID járvány 

alatt! A Hatóság az ágazat részeként, az ágazatot segítve felügyeli azt, 

megtesz mindent, hogy a döntéshozók figyelmét felhívja a káros irá-

nyokra. Az ágazat ilyen hátrányos érintettségére példaként az energia-

árak elszabadulását említette, melynek megváltoztatásán dolgozik a Ha-

tóság. „Nem fedjük el a valóságot, megmutatjuk a számokat, a valóságot. 

A Hivatal az egyszerűsítésre törekszik, legfőbb célunk a fenntarthatóság 

biztosítása.” – mondta a Hivatal elnöke. Kifejtette, hogy egy ilyen szak-
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célból a MaVíz egy Ad Hoc oktatási munkacsoportot hozott létre, amely 

kialakított 8 db vízműves képzési programot. A Szövetség által elnyert 

GINOP pályázat ugyanakkor megfelelő finanszírozási hátteret adott a 

kapcsolódó segédanyagok létrehozására, az oktatói csoport felállítására 

és kísérleti projekt keretében a „Vízellátási alapismeretek” modul 4 hely-

színén való leoktatására, 4 tagszervezet összesen 100 munkavállalója 

számára. A jövő feladatai között szerepel a kidolgozott képzések rend-

szeres indítása, a képzési kínálat bővítése, on-line képzések megvalósítá-

sa a MaVíz e-learning rendszerén keresztül. A MaVíz mindemellett folya-

matosan dolgozik további projektjein, így az elnyert KEHOP pályázatok 

keretében zajló szemléletformáló pályázatok megvalósításán.

A plenáris ülés előadásainak sorát Nógrádi György bizton-

ságpolitikai szakértő zárta, aki kindulva abból, hogy az államok közötti 

konfliktusokban nagyon fontos tényező a víz, egyben az ötödik ve-

szélyforrás, betekintést adott a világpolitika, német belpolitika össze-

függéseibe.

• Az „Önkéntes vagyonátadás” témakörben Elnökhelyettes asszony az 

alábbi fő elveket nevesítette:

o Önkéntesség elve: az ellátásért felelősök szabadon döntenek

o Mérlegelés elve: az állam a vagyon olyan átvételében érdekelt, 

amelynek eredményeként az a későbbiekben hatékonyan üze-

meltethető

o Együttműködés elve: az integráció alapján az abban részt vevő 

felek részéről megkötendő megállapodás képezi

o Teljesség elve: a társasági üzletrészek esetében fő szabályként 

legalább a meghatározó állami befolyás (75% + 1 szavazat) el-

érése a cél

o Transzparencia elve: a víziközmű-szolgáltató (jogi, pénzügyi, 

gazdasági és műszaki) átvilágítása

• Az „Adatszolgáltatás rendje” kapcsán az alábbiak hangzottak el:

o 2022-től vélhetően megszűnik a negyedéves adatszolgáltatás

o A műszaki adatbekérés vonatkozó részei kiegészülnek szezo-

nalitásra vonatkozó oszlopokkal a további kapacitás vizsgálat 

miatt

o A MEKH ez évi kiadványai: A víziközmű ágazat statisztikai adatai, 

a Műszaki ágazati elemzés az éves adatszolgáltatások alapján

o Az IKVA rendszer fejlesztés alatt áll, várhatóan 2022-ben készül el. 

A tesztelésbe tervek szerint a szolgáltatók is bevonásra kerülnek. 

Volencsik Zsolt, a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatója a társa-

ság céljáról beszélt. Három fő folyamatot említett: vagyonátvétel, regio-

nális szolgáltatók portfólió kezelése, integráció program kidolgozása. 

Jelenleg a szinergia lehetőségek feltérképezése zajlik, szakmai alapon. 

A továbblépés tekintetében az ügyfélszolgálatok, a kintlévőség kezelés 

egységesítéséről is szó lehet. Ezzel párhuzamosan folyamatban van egy 

működési modell kidolgozása az önkéntesen csatlakozni vágyók részére. 

A Társaság által indított projektek: szervezeti felmérés, KEHOP források 

elosztása, egységes alapszabályok, egységes HR irányelvek, iszaphasz-

nosítás költséghatékonyságának növelése.

Nagy Edit, a MaVíz főtitkára elmondta, hogy a MaVíz stratégiájában 

2016 óta nagyobb hangsúlyt kapott az oktatás, a szemléletformálás. 

Ennek érdekében a szövetség pályázaton vett részt. A cél az idősödő, 

csökkenő állomány pótlása érdekében megfelelő képzések kialakítása. E 
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