A MAGYAR VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ÚJONNAN VÁLASZTOTT ELNÖKSÉGÉNEK
CÉLKITŰZÉSEI
2017
A MaSzeSz újonnan megválasztott Elnöksége 2017. január 24-én tartotta meg alakuló ülését, ahol az
Elnökség tagjai kinyilatkoztatták „ars poétikájukat”, megbeszélték, és egyeztették a jövőt érintő
elképzeléseiket. A cél az volt, hogy együttesen alakítsák ki, miként kívánják a jövőben elősegíteni a
Szövetség fejlődését, karakterének formálását, figyelembe véve a korunk által egyre jobban
körvonalozódó trendeket.
Az Elnökség minden tagja felelősséget érez, hogy korunk változó körülményei között is megtalálja a
Szövetség azokat az irányokat, melyek az elődök által kialakított értékek ápolásán túlmenően az előttünk
álló és folyamatosan módosuló körülmények között is biztosítani tudják a fejlődést és az annak
megfelelő stratégia kialakítását.
A MaSzeSz Elnöke, Kovács Károly, a szakterületet érintő hazai és nemzetközi kihívásokra válaszul, az
alábbiakat jelölte meg a Szövetség legfőbb hosszú távú céljainak:
• A víz, a települési vízgazdálkodás, és az ehhez kapcsolódó valamennyi termék és szolgáltatás
társadalmi elismertsége és értéke kerüljön az őt megillető helyre.
• A vízgazdálkodási eszközök és erőforrások pótlásához, fejlesztéséhez szükséges költségek
fedezetét a társadalom értékalapon biztosítsa.
• Megfelelő társadalmi elismertségre és a szükséges erőforrásokra támaszkodva tudjunk eleget
tenni szakmai elhivatottságunknak a társadalommal és a vízi környezettel szembeni
kötelezettségeinknek.
• A vízgazdálkodásban dolgozó Kollégáink büszke és megbecsült tagjai legyenek a
társadalmunknak és szakmai szövetségünknek.

Prof. Dr. Juhász Endre CSc. alelnök, az elnök által megfogalmazott célok keretében a szakterület
hagyományosnak tekinthető, elismert szakmai, tudományos tevékenységét, műszaki szabályozási,
tudást közvetítő munkáját hangsúlyozva, a Szövetség ütőképességének fokozását kívánja csatasorba
állítani azáltal, hogy célul tűzi ki:
• a Szövetség gazdasági stabilitásának hosszú távú megteremtését,
• és ennek alapján az adminisztratív feladatot ellátó titkárság létszámának szükségszerinti
bővítését, és ez által is
• a Szövetség imázsának további fokozását.
Fontosnak tartja a tagság létszámának növelését újabb társ-területek bekapcsolásával, mint:
• nyitás az idegenforgalmat is vonzó fürdőágazat felé, melynek a települési vízgazdálkodással
összefüggő feladatai mind mennyiségi, mind pedig minőségi, technológiai értelemben fontosak
a klímaváltozással is összefüggésben, ehhez jó lehetőséget biztosítana nemzetközi vándorkonferenciák szervezése kiemelt fürdőhelyeinken,
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nyitás az ipar, elsősorban élelmiszeripar felé, mert ez áll legközelebb a települési víz- és
szennyvíztisztítás technológiáihoz, és a Szövetségben felhalmozódott tudás itt kamatozódhat a
leghatékonyabban.

Dr. Major Veronika alelnök „ars poétikája”: a cél, szolgálni a vizes szakma épülését és a fiatalokat
megtanítani annak megbecsülésére!
A feladatok részletes megfogalmazását három fő csomópontba sűrítette.
1. Együttműködés a MaVíz, MHT, MMK VVT és más szakmánkban tevékenykedő egyesületekkel
• szoros és korrekt együttműködés feltétteleinek kiépítése
• pontos tevékenységi kör és közös célok meghatározása
• közös rendezvények szervezése, a közös feladatok demonstrálása a szakma épülése érdekében
2. Az ifjúság bevonása
• ifjúsági csoport szervezése a vizes szakma szakközépiskolai és egyetemi ifjúságával
• a MaSzeSz megjelenése a közép és felsőoktatási intézményekben előadás, kiállítás, diplomadíj
pályázat, stb. formában.
3. PR tevékenység - a kommunikáció erősítése
• MaSzeSz Innovációs Nap keretében új fejlesztések kidolgozásának bemutatása
• Partnerkapcsolatok generálása projektekben történő közös induláshoz.
Molnár Attila alelnök is több pontban fogalmazta meg a követendő célokat.
• Legfontosabbnak azt tartja, hogy a taglétszám stabilizálódjon. A szervezet gazdálkodása jó
alapokra van állítva, továbbfejlesztésképpen el kell érni, hogy önfenntartóvá váljon a Szövetség.
Itt a fiatalok bevonása, ami megindult továbbfolytatást jelenthet.
• Fontos cél, hogy az ágazat civil szerveződései a „Bökényi hatok” szakma - képviseleti céljait
közös erőfeszítéssel, együttműködéssel érjék el. Támogatás e területen a HÍRCSATORNA
„Ágazati kitekintés” rovata, erre alapozva a Magyar Mérnöki Kamarán túlmenően meg kellene
erősíteni kétoldalú megállapodásokkal a Magyar Víziközmű Szövetséggel és a Magyar Hidrológiai
Társasággal az együttműködést, hogy a döntés előkészítésben nagyobb súlyt kapjon az ágazat.
Ne fordulhasson elő, hogy olyan pályázatok, rendeletek jelennek meg, amivel nem lehet
egyetérteni.
• Az Alelnök szeretné elérni, hogy a Szövetség tagjai minél több építőjellegű, a Szövetség által
szervezett fórumon vegyenek részt. Az ágazatot érintő pótlásokra (ÉCS) megnyugtató választ
kellene találni, hiszen most a vagyon felélése folyik, és ugyanoda jut az ágazat, ahonnan 25 éve
elindult.
• Szeretne kialakítani egy olyan jövőképet, hogy az EU támogatásán túlmenően, 2020 után is van
élet, van fejlődés. Ehhez jó lenne, ha az ágazatot előbb-utóbb egy helyettes államtitkárság
felügyelje az ágazatot, a víz értékének megfelelően.
• A Lajosmizsei konferenciát több szekciósra szeretné fejleszteni, ahol az előadások víz, szennyvíz,
hulladék, stb. témacsoportokban folyhatnának.
Az Elnökség tagjai a következőket látják követendő céloknak és tennivalóknak:
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Dr. Bakos Vince PhD. :
1. A tervezett új arculat egyértelmű kommunikálása és megismertetése, elfogadtatása és a szakmai
társszervezetek számára szimpatikussá tétele. Az új küldetés a társszervezetek számára ne
legyen konkurens, ne legyen átfedésben, hanem komplementer módon szolgálja a szakma javát,
és legyen világos.
A megújulási folyamat kapaszkodjon erősen az alapítás óta a mai napig is a „technikai” Szövetség
hagyományaira, a tudomány és technológia hangsúlyos helyen maradjon és szője át a
tevékenység teljes szövetét. Az újonnan felkarolt területek ebbe a technikai alapú építménybe
helyezkedjenek bele.
2. A tudomány és ipar kapcsolata érdekében olyan fórumok biztosítása, ahol az üzemeltetők és az
ipar szereplői világossá tehetik a piac igényeit, a képzőhelyek (egyetemek és főiskolák) képviselői
felé, azok pedig ebbe világos betekintést nyerhetnek. Jó ötletekből értékesíthető termék (ipari
megoldás) göröngyös útjának segítése.
3. Fontos feladat a fiatal szakemberek aktív bevonása érdekében Junior Tagozat létrehozása saját
motorral, pezsgő szakmai élettel és küldetéssel (feladattal).
Fiatalok meghívása a Tagok közé, használható adatbázis kialakítása. A „Junior Szimpóziumok”
között, a fiatalok által szervezett események öleljék körbe az évet (pl. 2-3 havonkénti
rendszerességgel találkozók (üzemlátogatások/egymás területeimnek bemutatása, stb.).
4. A víz értékének és a vizes szakma szépségének megmutatása a pályaválasztás előtt állóknak
ismeretterjesztő előadások, interaktív fórumok, különböző vízhez kapcsolódó témákban,
középiskolásoknak és még fiatalabbaknak. A Junior Tagozat kaphatná ezt, mint kiemelt
küldetést. Egyfajta intelligens környezettudatosságra nevelés, amiből „vizes utánpótlás” is
„bepottyanhat”.
Mit szeretne elérni a következő években?
Személyesen főként a Junior Tagozat építésében látja a helyét, valamint a tudomány, és a
technológia oldaláról szívesen támogatja a Szövetség munkáját tudásával, tapasztalataival. Az IWA-val
való kapcsolata révén fiatalok nemzetközi fórumokon való megjelenését, ezekbe való bekapcsolódását
tudná segíteni. Emellett az elnökségi tagság jó lehetőség számára, hogy a hazai szakma még szélesebb
körét megismerje, melynek révén további új gondolatok és építő együttműködések születhetnek.
Boda János:
1. Szeretné, ha az Alapszabályban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesülnének. A
közigazgatási-, önkormányzati-, gazdálkodó szervezetekkel, rokon szakmai szövetségekkel, a
hazai és külföldi oktatási intézményekkel a kapcsolat elmélyülne.
2. Fontosnak tartja a Szövetség elismertségét tovább növelni és a taglétszámot emelni. Ennek fő
eszköze lehet az aktuális témákkal foglalkozó Szakmai Napok, konferenciák megrendezése,
esetenként külföldi előadók bevonásával, kihasználva a Szövetség kapcsolati rendszerét.
3. A következő években az Elnök és az Elnökségi Tagok által megfogalmazott célokkal, a MaSzeSz
elismertségének növelését, a társszervezetekkel való harmonikus együttműködést, a szakmai
döntések meghozatalánál a Szövetség megkerülhetetlenségét szeretné elérni.

3

Domonkos Ernő:
1. Fontos célnak tartja a víziközmű ágazat fontosságának és jelentőségének tudatosítását az
önkormányzatok körében, hogy például a gördülőfejlesztési tervekben ne csak egy új feladatot lássanak,
hanem lehetőséget, amihez a MaSzeSz akár szakmai segítséget is tud adni, Emellett a szakma
népszerűsítését, és folytatni, amit a MaSzeSz eddig is példamutatóan végzett, a fiatal szakmabeliek
felkarolását és a tehetséggondozást segítő tevékenységét a jövőben is, a kibontakozó szakemberhiány
megelőzése érdekében is.
2. A döntéshozókat meg kell ismertetni az ágazat lehetőségeivel és problémáival. Fel kell tárni a
különböző érdekeltségű felek gondjait és kitörési lehetőségeit. Itt a Szövetségnek hidat kell képeznie a
szakma szereplői, a törvényhozó, a végrehajtó (üzemeltető, hivatal), valamint a vízipari cégek
(forgalmazók, beszállítók, tervezők) és a tulajdonos önkormányzat/állam között. Az hogy mekkora hidat
sikerül építeni nemcsak a Szövetségen múlik, de minden szinten képviselnie kell a megoldás irányába
mutató közös érdekeket.
Galambos Péter:
1. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség legfontosabb feladatának azon témák és/vagy
trendek feldolgozását tulajdonítja, amelyek a vízzel összefüggésbe hozható gazdasági ágakat
integráltan vizsgálják, egymásra épülőnek tekintik. A „vizes szakma” lehetővé teszi, hogy a
körforgásos gazdaság elméletének megfelelően a Szövetség szakterületének ernyője alatt
képviselt ipari szegmensbe bekerülő erőforrások értékét hosszútávon megőrizzük, és szakmai
ajánlásokkal támogassuk azokat az összefüggéseket, együttműködéseket, ahol ipari szimbiózisok
lehetővé teszik, hogy az egyik iparág hulladékai, vagy melléktermékei a másik iparág
alapanyagaivá váljanak. Amennyiben a gondolkodás ilyen értékláncokban teljesedik ki, akkor a
vizes szakma nem elszigetelt ágazat, hanem meghatározó és megkerülhetetlen motorja lehet a
„klasszikus” gazdasági ágakon túlnyúló tudatos együttműködésnek, ezzel a környezet- és
erőforrás-tudatos fejlődésének.
2. Úgy véli, hogy az előző gondolatai is különböző szegmensek egymásra utaltságát, és ennél fogva
együttműködési szükségszerűségét fogalmazták meg. Örülne, a társszervezetekkel oktatási,
oktatási-, tudományos intézetekkel, ipari szereplőkkel való együttműködésnek. Meghatározónak
tartja a körforgásos gazdaság és életciklus témákban történő szakmai irányelvek kidolgozását,
ezek további, stratégiai jelentőségének széleskörű emutatását.
Garai György:
1. Legfontosabb céloknak tartja a következőket:
• A vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás területén dolgozó szakemberek találkozása, a
szakmai tapasztalatok átadása.
• Jogszabályok véleményezése, szakmai érdekek képviselete rövid - és hosszú távon egyaránt.
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A technológiai fejlődési irányok megismerése, elemzése, a fejlesztések fő lehetőségeinek és
szükségszerűségeinek meghatározása.
A szakmát érintő környezeti, gazdasági, jogi hatások, új elvárások felismerése, megfelelő
válaszlépések kidolgozása.

2. A következő években szeretné látni (ezért ezekért tenni akar):
• A víziközművek pénzügyi helyzetének javulását, ami szükséges ahhoz, hogy
o megfelelően képzett szakemberek a szakmában helyezkedjenek el és ott hosszú ideig
meg is maradjanak,
o a szükséges fejlesztések végrehajthatóak legyenek,
o a régóta elmaradó rekonstrukciók megvalósulhassanak.
• Szakmai napokat, amelyeken különféle témákban olyan ismeretekhez lehet jutni, amelyek
segítik a napi problémák megoldását és fejlődési irányok megismerését.
• További érdekes olvasnivalókat a „HÍRCSATORNÁBAN”.
• Jó kapcsolatok fenntartását más szakmai szervezetekkel.
Gilián Zoltán:
Komplex, az ágazat széles spektrumára kiterjedő javaslatai a következők:
1. Az önkormányzati feladat ellátás fejlesztése érdekében szükséges a tulajdonosi szemlélet és
felelősségtudat erősítése elsősorban az érdekelteket célzó képzés, és kommunikáció útján.
2. Üzemeltetési kompetencia erősítése tanfolyamokon, továbbképzés segítségével.
3. A szennyvízágazat megítélésének javítása fórumok szervezésével.
4. Vízgazdálkodási tárgyú és kapcsolódó jogszabályok szakmai véleményezési folyamatának
elfogadtatása a döntéshozóval, az eljárás átültetése a szakmai egyezetések gyakorlatába.
- A tudományos kutatások eredményeinek terjesztése, gyakorlati alkalmazhatóságuk feltárása a
HÍRCSATORNA periodikában, és azon túl, publikációkban és szakmai fórumokon.
- A víziközmű vagyon pótlás folyamatában mutatkozó anomáliák feltárása, elemzése és
közzététele a médiákban, kommunikáció segítségével.
Dr. Kárpáti Árpád PhD, mint egyetemi oktató, fontosnak tartja
1. az alábbi főbb szempontokat, mint követendő célkitűzéseket:
• Ipari szakemberek továbbképzését,
• rövid, egynapos rendezvények sorozatának szervezését a MaSzeSz éves nagyrendezvényének
kiegészítéseképpen
• a megfelelő témaválasztást az alábbi területeken ajánlja:
- energia/tápanyag hasznosítás egyensúlya eleveniszapos tisztításnál,
- alternatív aerob biológiai tisztítás aerob granulált iszappal,
- energiatermelés és hasznosítás,
- membránok a szennyvíztisztításban.
- a korábbi oktatási tematika és előadóinak felülvizsgálata és az oktatók meggyőzése,
hogy különösebb költségigény nélkül is hajlandók legyenek előadni,
- néhány szakterület (pl. élelmiszeripar, különböző italkészítmények előállítása,
fémmegmunkálás emulziós gondjai, fémfeldolgozás szennyvíztisztítása)
neves
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képviselőinek meggyőzése szakmai napok tartásában való részvételre, hogy ezáltal is a
MaSzeSz tagság létszámát bővíthessük.
2.Szakmailag frissen tartja magát, s ez által a MaSzeSz keretében és az iparban hasznosítja a
felhalmozott tudást.
Kiemelendőnek tartja a MaSzeSz helyzetének megítélésében a javítást.
Dr. Melicz Zoltán PhD:
1. A MaSzeSz küldetésének megismertetése (oktatás, vízipar, önkormányzatok), ezen belül a MaVíz
és MaSzeSz eltérő feladatának és tevékenységének kommunikálása.
2. Katalizátor szerep, a MaSzeSz-t alkotó szürkeállomány felhasználása:
• összekötő szerep az ipar és az egyetemek között (például a vízipar oktatási-kutatási
igényeinek felmérése és kommunikálása az egyetemek felé,
• vízipari megjelenés elősegítése külföldön,
• döntéshozatalban (pl. Kormányzati) való fokozottabb megjelenés, ami fokozottabb
proaktivitást igényel,
• pályázatokban való részvétel,
• jogi forma ahhoz, hogy a K+F+I-ben a Szövetség megjelenhessen,
• stratégiai együttműködések az iparral és az egyetemekkel.
3. Erősebb, világos kommunikációs nyitás
• Ismertebbé válás a közéletben is, a Szövetség tevékenységének a sajtóban való erőteljes
megjelenítése, interjúk a médiákban.
• Települési vízgazdálkodás témakörében több média megjelenés, könyvkiadás, támogatása.
• Honlapon blog elindítása, témák, válaszok szerepeltetése elnökségi hozzájárulással,
rendszeres frissítés.
• „Popularizálás”, ami sokak számára érdekes, de nem tudnak róla, ilyen témák lehetnek a
gyógyszermaradványok, és a szennyvíz, mint energiaforrás kérdéskörei.
• Konferenciák tematikájának átgondolása, azok eredményeinek hangsúlyos kommunikálása,
sajtótájékoztatók szervezése.
4. Jó hagyományok erősítése
• Junior szimpózium továbbfejlesztése, nemzetközivé tétele.
• Tanulmányi, innovációs versenyek szervezése egyetemek és középiskolák részére.
Dr. Patziger Miklós PhD. elkötelezett tenni akarását, a múltra is visszatekintve, a következőkben
fogalmazta meg:
2007-ben választották először a Szövetség elnökségi tagjává és köszöni az azóta tartó, töretlen bizalmat.
Akkor az elnökség legfiatalabb tagjaként Somlyódy László elnök és Dulovics Dezső ügyvezető, a
Szövetség „örökös motorja” erősítette és támogatta a hazai „vizes” fiatalok összehozására irányuló
szándékában a Szövetség lógója fölé helyezett akadémiai kalap alatt. Így indították el a Junior
mozgalmat, melynek éves sikeres rendezvénye a „Dulovics Dezső Junior Szimpózium”.
Mivel mindenki tudja, hogy a fiatalság nem korhoz kötött, hanem életforma, remek találkozási lehetőség
jön így évről-évre létre a különböző korosztályhoz tartozó egyetemisták, a szakma széles rétegében
tevékeny pályakezdők, menedzserek, egyetemi oktatók, és a nagytapasztalatú, sok harcmezőt megjárt
szeniorok között. Nagy eredmény ez. Ennek töretlen folytatását, az erre a kialakult hagyományra
alapozva, továbbra is célnak tekinti és vállalja.
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Az IWA Specialist Group on the Design, Operation and Economics (szabad fordításban a Nemzetközi Víz
Szövetség Nagy Szennyvíztisztító Telepek Bizottságának) titkáraként, valamint a DWA Hauptussus für
Kommunale Abwasserreinigung (szabad fordításban a Német Víz Szövetség Kommunális
Szennyvíztisztítás Főbizottság) tagjaként, egyetemi oktatóként és tervezőként, nagy megtiszteltetés
számára részt venni a Világ szennyvíztisztítási vonulatainak értékelésében és alakításában. A hazai
tudományos és szakmai élet elsődleges feladatának tekinti, hogy a technológiai és fejlődési trendeket
érdeklődő kritikával figyeljük, szóljunk hozzá és a hazai alkalmazások lehetőségeit, előnyeit és korlátait
komolyan vizsgáljuk.
Schuszter Gergely:
1. A főcélt mindenképpen a szakmai tudományos munka erősítése és eljuttatása a döntéshozókhoz
és a társadalomhoz. Ezt azért tartja fontosnak, mert a ma embere hajlamos megfeledkezni arról,
hogy alapvető létszükséglete a víz és ennek több évtizede alatt kialakult közműves rendszere.
Az emberek természetesnek vélik, ha kinyitják a csapot, akkor abból iható víz folyik ki, és nem
látják mögötte azt a temérdek munkát, amit az önkormányzatok és a szakembergárda ebbe
beletesznek. Ezért újra előtérbe kell helyezni az ember alapvető létszükségletéhez szükséges
környezet és rendszerek védelmét, fejlesztését.
2. Önkormányzati vezetőként mindenképpen feladata a Szövetség elé tárni azokat a problémákat,
melyekkel ma egy település, akár saját-, akár állami tulajdonú víziközmű rendszerrel
kapcsolatban tapasztal. A kormányzati döntések eredményei először az önkormányzatok
szintjén kristályosodnak ki, a napi tapasztalatokkal, anomáliákkal gyorsan szembesülnek és ezért
fontosnak tartja, hogy első kézből tájékoztassa a Magyar Víz – és Szennyvíztechnikai Szövetség
vezérkarát.
Lejegyezte: Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr.
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