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SZÖVETSÉG
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai
Szövetség (MaSzeSz) már több mint
két évtizede a fenntartható települési
vízgazdálkodásért tenni akaró szakemberek aktív közössége. Szervezetünk
a vízminőség- és a környezet védelme
érdekében, a fenntartható víz- és
szennyvízgazdálkodás feladatainak
megoldásához biztosít szakmai hátteret
és felelős közösséget.
Összefogjuk az ágazat széleskörű szakember gárdáját, a fejlesztésben érdekelt
tőke, a vízipari tudás és technológia
képviselőit, illetve a kormányzati döntéshozók és civil szervezetek széles körét,
a hatékony információ- és tudásmegosztás érdekében. A MaSzeSz közel 200
tagja és tagszervezete, valamint az általuk

képviselt ágazati szakterületek (üzemeltetők, vízipari beszállítók, tervezők, kivitelezők, ipari vízfelhasználók, önkormányzatok, hatóságok, oktatási intézmények)
összekapcsolása ezt a célt szolgálja.
Ebben a szakmai együttműködésben
vállaljuk aktuális és jövőbe mutató
kérdések tisztázását, ágazati kihívások
közösségi megvitatását, gyakorlati megoldások kidolgozását, innovatív elképzelések támogatását.
Tagjainknak minőségi szolgáltatásokat,
felelős szakmai érdekképviseletet,
aktív szerepvállalást biztosítunk.
Hiszünk benne, hogy a felelős vízgazdálkodás témaköre mindannyiunk közös érdeke!

“Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt,
és maga is felemelkedik vele együtt.”
- Aharon Appelfeld
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VÍZIPARI
CÉGEK,
TERVEZŐK,
KIVITELEZŐK

IPARI
VÍZFELHASZNÁLÓK

OKTATÓI-,
TUDOMÁNYOS
INTÉZETEK

VÍZIKÖZMŰ
ÜZEMELTETŐK

ÖNKORMÁNYZATOK

Szakmai közösségünk célja a vízgazdálkodásban érintett szereplők összekapcsolása, hazai és nemzetközi partnerségek
építése, a szakterülethez kapcsolódó szaktudás folyamatos fejlesztése, valamint az
innováció elősegítése és támogatása.

Megfelelő társadalmi elismertségre
és a szükséges erőforrásokra támaszkodva eleget tudjunk tenni szakmai
elhivatottságunknak a társadalommal és a vízi környezettel szembeni
kötelezettségeinknek.

Szövetségünk olyan független szakmai
érdekképviselet, mely ernyőszervezetként gyűjti közösségébe azokat a
szakembereket, szervezeteket, cégeket,
oktatási intézményeket, valamint állam- és közigazgatási szerveket, melyek
a gyakorlatban együttesen képesek
megoldást találni a települési vízgazdálkodás aktuális és jövőbeli problémáira.

A vízgazdálkodásban dolgozó Kollégáink
büszke és megbecsült tagjai legyenek a társadalmunknak és szakmai
szövetségünknek.

CÉLJAINK:
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.

MINISZTÉRIUMOK
ÉS HATÓSÁGOK

Kovács Károly
elnök, MaSzeSz
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TELJESÍTMÉNY
A MaSzeSz által összefogott szakmai
közösségünk a települési vízgazdálkodás
hazai- és nemzetközi szervezeteivel kialakított kiváló kapcsolati rendszerének
köszönhetően, jelentősen hozzájárul az
ágazat műszaki, gazdasági, jogi információ- és tudásmegosztásához.
Célunk, hogy közvetlenül a gyakorlatban alkalmazható szakmai tudással
és tapasztalattal támogassuk tagjainkat. A néhány fős műhelymunkától a
tematikus szakmai napokon keresztül az
országos konferenciákon és nemzetközi
szakkiállításokig, minden rendezvényünkön az együttgondolkodás és a magas
színvonalú, megoldás-fókuszú, proaktív együttműködés megteremtésével
segítjük az ágazatban dolgozó szakemberek munkáját.

Képzési programjainkon témaspecifikus
oktatási csomagokat kínálunk tagjaink
számára, a fenntartható vízgazdálkodás
témakörében, mely képzéseket az ágazat legkiemelkedőbb gyakorlati szakembereinek csoportjával biztosítjuk.
A tudás és tapasztalatmegosztás területén rendezvényeink és workshopjaink
mellett kiemelt szerep jut a MaSzeSz
kéthavonta megjelenő szakmai lapjának, a Hírcsatorna magazinnak, mely
közvetlen kapcsolatot biztosít a szakemberek széles körével.
Kiemelten támogatjuk, és helyzetbe
hozzuk a fiatal szakemberek körét, a
MaSzeSz Junior Tagozatában, és felvállaljuk a fogyasztói szemléletformálás
“víz-érték” kommunikációs feladatait.
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Települési
Önkormányzatok
Országos Szövetsége
Magyar
Önkormányzatok
Szövetsége

Országos
Vízügyi
Főigazgatóság

ÖNKORMÁNYZATI
SZÖVETSÉGEK

Belügyminisztérium

MINISZTÉRIUMOK,
SZAKHATÓSÁGOK

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Magyarországi Üzleti
Tanács a Fenntartható
Fejlődésért
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
Magyar Vízipari
Klaszter

IPARI,
KERESKEDELMI
KÖZÖSSÉGEK

Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium
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Magyar
Tudományos
Akadémia

Országos
Katasztrófavédelmi
Felügyelőség

DWA

Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem

EWA

MÉRNÖK
SZERVEZETEK

Magyar Mérnöki
Kamara

Hazai és nemzetközi együttműködéseink
igazolják munkánk jelentőségét, melynek célja a felelős és fenntartható víz- és
szennyvízgazdálkodás kihívásainak való
megfelelés, ami a MaSzeSz által képviselt szakmai közösség minden tagjának
célja és érdeke.

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem

EIP

Közbeszerzési
Tanácsadók Országos
Szövetsége

Hiszünk abban, hogy újraértelmezve
a szakmai érdekképviselet kereteit, a
települési vízgazdálkodásban érintett
szereplőknek (ellátásért felelősök, közmű tulajdonosok, szolgáltatók, tervezők,

gyártók, kivitelezők, szakhatóságok, ipari
vízfelhasználók, oktatási és tudományos
intézetek) érdemi részvételt biztosítva
az együttműködésben, juthatunk el a
gyakorlatban is előnyösen alkalmazható
eredményekhez.

TUDOMÁNYOS
ÉS OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK

NEMZETKÖZI
SZERVEZETEK
ASEM
WATER

Nagy nyitottsággal és fáradhatatlan
kitartással dolgozunk a szakmai együttműködéseink elmélyítésén a különböző
ágazati érdekképviseleti szervezetekkel,
illetve igyekszünk az ágazat legtöbb
szereplője között hidat képezni a közös
megértés és hatékony problémamegoldás érdekében.

Magyar
Szabványügyi
Testület

ÜZEMELTETŐI ÉS
TÁRSSZERVEZETEK
Magyar
Víziközmű
Szövetség

Magyar
Hidrológiai
Társaság

Környezetvédelmi
Gyártók és Szolgáltatók
Szövetsége
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Üzemeltetők,
vízipari cégek

2017

Hatóságok,
oktatási intézmények,
önkormányzatok
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SZAKMAI ÉS ÜZLETI
KAPCSOLATOK

KÖZÖSSÉGI MUNKAVÉGZÉS

Legyen tagunk! Tegyen Ön is a felelős
vízgazdálkodásért!

SZAKMAI FEJLŐDÉS

Örömmel köszöntjük szakmai közösségünkben mindazokat, akik célkitűzéseinkkel egyetértve, a széleskörű szakmai
érdekképviselet előnyeit elismerve, a
tagságunk nyújtotta lehetőségekkel,
szolgáltatásokkal élni kívánnak, és nonprofit szervezetünk működését tagságukkal, vagy egyéb formában támogatja.

KÖZÖSSÉGI ÉRDEKKÉPVISELET

NEMZETKÖZI
PARTNERSÉG

A MaSzeSz tevékenységi körébe az ágazati érdekképviselet, a tudástranszfer, a
nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatok
aktiválása, a szakértői munkacsoportok
működtetése mellet a juniorok támogatása, a fogyasztói szemléletformálás és
a szakmai elismerések tartoznak, melyek
közvetve, vagy közvetlenül a települési

vízgazdálkodás, és így az ezen a szakterületen működő gazdálkodó, üzemeltető
szervezetek, oktatási intézmények és
önkormányzatok érdekét szolgálja.

TÁJÉKOZTATÁS

Non-profit társadalmi szervezetünk működésének fókuszában elsősorban olyan nem
profitorientált tevékenységek állnak,
amelyek kiemelt fontosságát azon gazdasági szervezetek is elismerik, akik működésük során ilyen tevékenységgel nem, vagy
csupán érintőlegesen tudnak foglalkozni.

SZAKMAI HÍREK

TAGSÁG
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Magyar Víz- és
Szennyvíztechnikai Szövetség
www.maszesz.hu
titkarsag@maszesz.hu

