
 

Egy „Oscar” története 

Nagy elismerés  a „vizes” szakmának és  hazánknak 1994-ben 
Kiss Miklós   2019 

www.vizinform.hu        www.facebook.com/vizinform.hu     www.instagram.com/vizinform.hu 
  

 
 

1 

 

Egy „Oscar” története 
 

Nagy elismerés a  „vizes” szakmának és hazánknak 1994-ben 
 

 
Bevezető 

 

 

Az IPRA (Nemzetközi PR Szövetség) IPRA GOLDEN WORLD AWARDS (ARANY 
VILÁGDIPLOMA) elnevezéssel pályázatot írt ki, melyre megvalósított 
programok leírásával lehetett pályázni.  
 
    A rendszerváltozás után 1992-93-ban olyan kampányt hajtott végre a 
Fővárosi Vízművek, melyet pályázatban történt bemutatása után, 1994-ben  a 
világ minden részéből beadott pályázatok közül elnyerte az IPRA (Nemzetközi 
PR Szövetség) legmagasabb elismerését, az IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 
díjat. 
 
    A dolgozat célja bemutatni a díjnyertes kampányt, mellyel akkor példát 
mutatott az ország szolgáltató társaságainak és a környező országoknak a 
fogyasztókkal történő újfajta kapcsolattartásra.  
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1.  A kampány előtti helyzet 
 
Magyarországon 1948-ban kezdődött a szocializmus építésének időszaka. 
Több mint 30 éven át a politikai-társadalmi rendszer centralizáltan működött. 
Az ország vízműveit is államosították. Irányításukat az  állam vagy a tanácsok 
gyakorolták,  Budapesten a  Fővárosi Tanács Közmű és Mélyépítési 
Főigazgatósága. 
 
    A szolgáltatások díjait is központilag határozták meg, így a vízdíjakat is, 
melyet alacsonyan ― jóval az önköltség alatt ― határoztak meg. A vízművek 
működési költségeit a vízdíjak nem fedezték, a hiányzó összeget az állam 
pótolta.  Az ipar és a lakosság is rendkívül olcsó áron jutott a vízhez. Sokan 
nem is tudták, hogy a csapokból folyó víznek ára van, ugyanis a vízdíjat 
beleszámolták a szintén alacsony lakbérbe, vagy  közös költségbe.  
 
    Mindez hatalmas pazarláshoz vezetett. Jellemző volt, hogy a dinnyét a 
folyó vízzel hűtötték, valamint a csöpögő csapot és a rossz WC tartályt nem 
javították. 
    Az országot irányító vezetők azonban hallani sem akartak a 
közszolgáltatások árának emeléséről. 
 
    A vízművek létesítményei szigorúan zártak voltak, több helyen külön 
fegyveres őrség zavarta el (úgy mint napjainkban)  az odatévedő érdeklődőt. 
 
 
2.  A kampány szükségessége, céljai, célcsoportja 
 
1990-ben bekövetkezett a politikai – társadalmi - gazdasági rendszerváltozás. 
 
    A víz-és csatornaművek az öt állami regionális vízmű kivételével az 
illetékes önkormányzat tulajdonába kerültek.  
 
    Mivel az állam támogatása a vízdíjhoz lényegében megszűnt, a szolgáltató 
cégek tulajdonosai viszonylag rövid idő alatt kénytelenek voltak a víz-és 
csatornadíjakat jelentősen megemelni. 
 
 

A vízdíj alakulása 
 

1988 1,20 Ft 
 

1990 5,70 Ft 
 

1991 10,50 Ft 
 

1993 19,80 Ft 
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    Ez érzékenyen érintette a piacgazdasággal még csak ismerkedő lakosságot. 
Egyre többen tagadták meg a vízdíjak kifizetését azzal az indokkal, hogy a víz 
mindenkinek jár ― ugyanúgy, ahogy a szocializmus éveiben. 
 
    A szolgáltatóknak létkérdésévé vált, hogy a fogyasztók, felhasználók  
kifizessék az általuk elfogyasztott, elhasznált ivóvíz árát.  
A fogyasztók  egyre jobban igényelték a hiteles, gyors tájékoztatást, hogy mi 
indokolja a vízdíj ilyen mértékű emelését. 
A korábbi kiegyensúlyozott kapcsolatot  a drasztikus díjemelés kedvezőtlenül 
befolyásolta. Ezt igazolta a reklamációk, panaszbejelentések  számának 
jelentős emelkedése.  
 

Úgy gondoltuk néhányan akkor a Fővárosi Vízműveknél, hogy 
nyitnunk kell a lakosság felé, elsősorban a diákság, a fiatalok 

irányában. 
 

• Meg kellett mutatnunk miért kell fizetni  a szolgáltatásunkért!   
 

• Meg kellett mutatnunk, hogy nem természetes az, hogy kinyitjuk a csapot és 
folyik a víz! 

 
• Meg kellett mutatnunk, hogy  honnan,  milyen úton érkezik el az otthonokba 

az ivóvíz! 
 

• Meg kellett mutatnunk, hogy milyen minőségű víz folyik a csapokból!  
 

• Meg kellett mutatnunk, hogy hány ember áldozatos munkája, milyen gépek, 
berendezések, műszerek szükségesek mindehhez!  

 
• Meg kellett mutatnunk, hogy milyen módon lehet ésszerűen takarékoskodni az 

ivóvízzel, ami az egyik legnagyobb kincsünk! 
 
     A kampány minden fogyasztót megcélzott, de ezen belül kiemelt 
célcsoport volt a  6-14 éves korosztály. Ők azok, akik még játékosak, 
fogékonyak minden újra és befolyásolni tudják ilyen irányban szüleiket, 
nagyszüleiket.  
 
    Nem kis ellenállást kellett legyőzni néhány vezetőnél, ők ugyanis a szigorú 
bezártsághoz ragaszkodtak terror-és egészségügyi veszélyekre hivatkozva.  
A Fővárosi Vízművek akkori első számú vezetője: Cséry Pál és  a műszaki 
igazgató: Várszegi Csaba, továbbá az üzemegységek vezetői mellettünk 
álltak, így hozzáláthattunk a kampány előkészítéséhez, megvalósításához. 
 
     Elsők voltunk ezen a területen nem csak az országban.   A gáz-villany - 
és más közszolgáltatók, a vidéki vízművek és a környező egykori szocialista 
országok vízművei is csak utánunk kezdtek nyitni ilyenformán  fogyasztóik 
felé.  
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3.  A kampány szakaszai 
 

1991 szeptemberétől 1992 áprilisáig Kutatás, felmérés szakasza 
Ekkor felmértük az akkori állapotokat és 

elkészítettük  a pr stratégiát. 
 

1992 áprilisától 1992 júliusáig Kidolgoztuk a feladatokat és elkezdtük a 
megvalósításukat. 

 
1992 augusztusától  1993 őszéig Következetesen megvalósítottuk  a 

kampány célkitűzéseit 
 

 
 
4.  A kampány  programjai, eseménynaptár 

 
 

1992. szeptember 12. Nyílt nap a Budaújlaki gépházban 
 

1992. november 14. Nyitott kapuk rendezvény a Kőbányai telepen 
A víztárolók belülről történő megtekintési lehetősége 

 
1993. március 6. Nyílt nap  Csepelen 

A gépház és a víztorony bemutatása 
 

1993. április 16. Az új ivóvízvizsgáló laboratóriumban avatása 
 

1993. április 17. Leürítése után a Gellérthegyi víztároló  belső tereinek 
megtekintési lehetősége. 

Programok a víztároló előtti parkban 
 

1993. május 22. Nyitott kapuk rendezvény a Káposztásmegyeri Vízmű 
telepen 

 
1993. május 30. Gyermeknapi programok több vízmű telepen 

 
1993. június 12. Kerékpártúra  a Szentendrei-szigeten 

 
1993. augusztus 10. Vízműtörténeti vetélkedő 

 
1993. augusztus 12. Vízitúra a Dunán, érintve a vízmű telepeket 

 
1993. szeptember 11. Tömegsport fesztivál a Fővárosi Vízművek Sporttelepén 

 
1993. szeptember 25. Nyílt nap a Rákosszentmihályi Vízműben 

 
1993. október 4-8. Programok szervezése a budapesti IWSA rendezvény 

résztvevőinek 
 

1993. november 1. A korábbi vízmű vezetők sírjainak megkoszorúzása 
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5.  A kampány megvalósítása,  eredményei, hatása napjainkra 
 
A rendezvények előkészítése 1- 2 hónapot igényelt. Ekkor készítettük el a 
szórólapokat, az információs kiadványokat, a tablókat. Ekkor tájékoztattuk a 
lakosságot a leendő rendezvényről főként a helyi újságokban és körzeti 
televíziókban.  Igyekeztünk felkeresni valamennyi környékbeli iskolát, ahol a 
tanárok örömmel fogadtak minket és mozgósítottak a rendezvényekre. 
 
 
    A telepeken körsétákat indítottunk és tanácsadást biztosítottunk minden 
fogyasztót érdeklő kérdésben. 
A gyermekeknek vetélkedőkkel, tombolákkal, számítógépes játékokkal, 
rajzversenyekkel tettük érdekessé a vízmű látogatást. 
A látogatás végén kérdőíven kértünk véleményt  a programokról, melyek 
alapján igyekeztünk a következőt még eredményesebbé tenni.  
 
    A rendezvényeken a látogatók száma 600 és 2000 között változott. A 
résztvevők kb. 75%-a 18 év alatti fiatal volt. 
 
 
A programsorozat elérte célját:  
 

• A kapcsolat a fogyasztókkal és a sajtó képviselőivel a korábbiakhoz 
képest lényegesen javult.   

 
• A Fővárosi Vízművek kintlévősége, a vízdíjtartozás ha lassan-is de 

csökkenő tendenciát mutatott. 
 

• A kampány hatására a következő évek nyitott kapuk rendezvényein 
folyamatos volt a látogatottság.  

 
• Egyre többen értették meg, hogy a víz egy olyan kincs:  amely nincs 

ingyen, védeni, óvni, megbecsülni kell.  
 
 
    A kampánynak híre ment az országban és rövid idő alatt szinte valamennyi 
víz-és csatornamű vállalat, több más közszolgáltató is követte  példánkat.  Ma 
már természetes, hogy a nyílt napok, nyitott kapuk rendezvények 
folyamatosak szinte minden olyan cégnél, akiknek fontos fogyasztóik, 
partnereik elégedettsége. 
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6.  A  GOLDEN WORLD AWARDS története 

 
 
A Nemzetközi PR Szövetség minden évben pályázatot hirdetett, olyan 
pályamunkákra, amelyekben leírtak megvalósultak, példaértékűek, 
követhetőek valamennyi földrészen, bolygónk országaiban. Mint, a PR 
szövetség akkori egyéni tagja úgy éreztem, ezt a hatalmas munkát – melyet 
másfél év alatt sikeresen megvalósítottunk  –  közzé kell tennünk a 
nagyvilágban.  
 
    Megírtuk angol nyelven a pályázatot és a mellékletekben megfelelően 
dokumentálva  benyújtottuk  az IPRA Golden Word Awards bizottságához.    A 
világ minden részéből  beérkező pályázatokat PR szakemberekből álló zsűri 
értékelte, több fokozatban. A bírálóbizottság elnöke  a világhírű szaktekintély,  
Lee Levitt volt az Egyesült Államokból. A végső döntés alapján az  Overall 
Instutional  kategóriában 18 pályázat közül első lett  a Fővárosi Vízművek 
pályázata. 
 
    A díjak átadási bankettjét Uruguay-ban, Punta del Este-ben tartották -  
melyre meghívót küldtek.  Takarékossági okokból a Fővárosi Vízművektől  
nem utazhatott ki senki sem az ünnepségre. A kis szobrot és a diplomát  a 
Magyar PR Szövetség jelenlévő akkori elnöke, Barát Tamás vette át, és tőle 
kaptuk meg Budapesten. 
 
    
7.  Mi minden kellett a sikerhez? 
 
 
A sikerhez kellett egy olyan vállalatvezetőség, amely felismerte, hogy a public 
reations a szolgáltatásokban is elengedhetetlen feltétele az eredményes 
gazdálkodásnak. 
  
Szükséges volt egy lelkes stáb, amelyik megtervezte, megszervezte a 
programokat, továbbá sok-sok vízműves akik önzetlenül, külön díjazás nélkül 
vállalták a feladatokat, melyek többsége hétvégére esett. 
 
Nem utolsósorban a pályázatot olyan tartalommal és kivitellel kellett 
elkészíteni, hogy segítse a bírálókat döntésül meghozatalánál. 
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Vezetők,  akik különösen támogatták a rendezvénysorozatot: 
 

• Cséry Pál (�) vezérigazgató 
• Várszegi Csaba műszaki igazgató 
• Károlyi András osztályvezető 
• Domonkos László osztályvezető 
• és a nyílt napok házigazdái, a telepek vezetői. Közülük kiemelést 

érdemel: Bitter Sándor, Varró Sándor, Liptai István. 
 
A szűken vett operatív csoport volt:  
 

• Deákné Hajdú Margit (�)  PR munkatárs,  
• Wiszner Éva PR munkatárs,   
• Kiss Miklós PR menedzser 

 
 
 
Mellékletek 
 
 

a) Eredeti leírás a GOLDEN WORLD AWARDS-ról 
 
 
 

 
 



 

Egy „Oscar” története 

Nagy elismerés  a „vizes” szakmának és  hazánknak 1994-ben 
Kiss Miklós   2019 

www.vizinform.hu        www.facebook.com/vizinform.hu     www.instagram.com/vizinform.hu 
  

 
 

8 

 
 
b) Díjazottak öt kategóriában 
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c)   Meghívó  a díjátadó bankettre 

 


