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az idei reitter FerenC-díJas: 
vörös FerenC
a Fővárosi Csatornázási mŰvek 
nyuGalmazott vezériGazGatóJa

„a Csm az életem…”
1956 tavaszán kerültem a CSM-hez, szinte 

véletlenül. Frissen végeztem a gépészeti tech-
nikumot, nálunk mindenki állást keresett. Ak-
koriban még a minisztérium hirdette meg és 
biztosította a munkahelyeket. A Csatornázási 
Művekhez szinte senki sem akart jönni, talán a 
név ijesztette el őket. Én meg – egy barátommal 
együtt – jelentkeztem.

Vidéki fiúk voltunk, tehát az első dolgunk 
volt albérletet keresni. Találtunk is egyet, a Do-
hány utcában. Innen mentünk a központba, a 
Március 15. térre. Ott nagyon kedvesen fogad-
tak: „Szevasztok, gyerekek, nem lesz itt rossz he-
lyetek!” – mondták, de volt egy kis bonyodalom 
is: tévedésből rossz helyre nyitottunk be, ahol 
egy 25 év körüli, szemüveges hölgy igazított 
el minket. Ezt követően beléptünk az osztály-
vezetői szobába, ahol egy másik titkárnő ült, s 
mondtuk, hogy „a szomszédból egy néni küldött 
ide minket”. Nos, a hölgy véletlenül ugyanolyan 
korú volt, mint az említett „néni”: 25 éves! Halálo-
san megsértődött – nem értettük, miért, hiszen 
nekünk, 18 éveseknek persze, hogy „néni” volt…

De később megengesztelődött: nyugdíjazá-
sáig az én titkárnőm volt.

A központban azonnal felajánlottak egy 
szobát, ahogyan mondták, a munkásszálláson. 
Nekünk nagyon nem volt kedvünk munkás-
szállóra menni, de biztattak, nézzük csak meg. 
Elmentünk tehát a munkásszállóra, és a szánk 
nyitva maradt a csodálkozástól. A „szálló” a há-
ború előtti vezérigazgató szolgálati lakása volt 
korábban: gyönyörű, háromszobás építmény. 
Hát persze, hogy ott ragadtunk!

Másnap már szolgálatba álltunk a ferencvá-
rosi telepen. Ott ért a második, hatalmas meg-
lepetés: az idős, akkor még működő – ma már 
muzeális – szivattyúgépház. Gyönyörű gép! Ott 
kezdtem tehát, az öreg szivattyúk körül.

Ott ért ősszel a forradalom is. Mivel a CSM 
akkor stratégiai cég volt, a föld alatt voltak vé-
dett szobák. Oda költözött le az egész telep, ott 
vészeltük át a nehéz napokat. Mi, fiatalok, ki-
mentünk időnként kenyeret, élelmet szerezni.

Mint minden fiatal fiúnak, két év múlva ne-
kem is be kellett vonulnom katonának. De na-
gyon hasznos időszak volt, mert gépjárműok-
tatónak fogtak be – ez akkoriban nagy szó 
volt. Nemsokára már az egyik tábornok szemé-
lyi sofőrje lettem. Ezt a tudásomat később is 
hasznosítottam: a leszerelésem után a szabad-
időmben autóoktatóként is dolgoztam. Nap-
pal lehúztam a nyolc órámat a telepen, azután 
mentem vezetést tanítani. Hogy miért? Ez is 
egyfajta spórolás volt: amíg oktattam, nem köl-
töttem semmire.

1962-ben azután a vállalat elküldött egye-
temre. Az akkori igazgatóm a gépészmérnö-
ki szakra irányított. Tényleg nagyon jól bántak 
velem, megkaptam minden támogatást a ta-
nuláshoz. Nappal dolgoztam, este koptattam 
az egyetem padját. Tanultam is: csak négy utó-
vizsgám volt. De még az egyetemi éveim alatt 
előléptettek csoportvezetővé. Akkor már meg 
kellett tanulnom embereket irányítani. 1968-
ban vettem át a diplomámat – és nem sokkal ez-
után „megkaptam” az egész gépészeti osztályt 

is – vagy háromszáz ember tarto-
zott hozzám! Nekem kellett irányí-
tanom az összes szivattyú- és tisz-
títótelepet. 

Teljesen belevetettem ma-
gam a munkába: állandóan agyal-
tam, s mindenféle – ahogyan akkor 
mond  ták – „újításokat” eszeltem 
ki. Ferencvárosban egy kötéllazító 
szerkezetet konstruáltam, majd egy 
dinamikus csavarhúzót, és más kicsi, 
de hasznos szerkezeteket. Hamaro-
san már újítóként is elismertek.

1972-ben megbetegedett a 
főosztályvezetőnk, engem meg ki-
neveztek főosztályvezető-helyet-
tessé. Akkor már több mint hatszáz 
ember főnöke lettem. Nagyszerű 
időszak köszöntött akkor a vállalat-
ra! Akkoriban épültek sorra a nagy 
lakótelepek: a békásmegyeri, a ká-
posztásmegyeri, az őrmezői, és így 

tovább. Mindegyik gyakorlatilag a puszta me-
zőre, mindenféle közművesítés nélkül. Nekünk 
kellett kiépítenünk a teljes vizes infrastruktúrát: 
gyűjtőcsatornákat, elosztókat, csatornákat egé-
szen a házakig. Jellemző: egy panellakás ára ak-
koriban 140 ezer forint volt – de az egy lakásra 
jutó csatornázási költség 70 ezer forint. Gondol-
ják meg: 1975-ben Budapesten 2500 kilométer-
nyi csatorna volt – 1992-ben már 4500 kilomé-
ter. Kétezer kilométernyi csatorna, 17 év alatt!

A rengeteg új lakáshoz már nem volt ele-
gendő a meglévő tisztító kapacitás. A főváros 
vezetősége döntött az Észak-pesti Szennyvíz-
tisztító Telep beruházásáról, a lebonyolítást pe-
dig a Csatornázási Művekre bízta.

Közben 1974-ben beteg lett és nyugdíjba 
ment a vállalat igazgatója. Új igazgatót keres-
tek. Eredetileg az akkori főmérnökünkre gondol-
tak, és engem jelöltek a főmérnök helyére. Végül 
azonban más lett a döntés: én lettem az igazgató.

Szerettem személyes tapasztalatokra szert 
tenni, ezért hétvégenként a telepeket jártam. 
Beszélgettem az emberekkel, közvetlen közel-

Vörös Ferenc 1974 és 1997 között, 
23 éven át volt az FCSM vezérigaz-
gatója. Ez volt élete első munka-
helye, itt dolgozott nyugdíjazásáig 
– és itt dolgozik még ma is, nyug-
díjas szakértőként. Számos fejlesz-
tés, újítás és találmány fűződik a 
nevéhez.
Kis időre leültünk beszélgetni vele 
az elmúlt évtizedekről. Több órás 
történetmesélés kerekedett belőle: 
komoly és vidám történetek, 
anekdoták, tárgyilagos elemzések. 
A legérdekesebbeket lejegyeztük.
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ből láttam, ha valami nem stimmelt – és közben 
jegyzeteltem. Azután következtek a „fekete hét-
fők”: a szokásos hétindító értekezleteken sorra 
az illetékes helyi vezetők fejére olvastam, ami-
ket a hét végén tapasztaltam. Nem nagyon vár-
ták a hétfő reggeleket!

Sokszor vettem hasznát a gépészeti isme-
reteimnek. Áramszünet volt az egyik üdülőnk-
ben? Éppen arra jártam, fogtam a csavarhúzót, 
és megjavítottam. Lassan híre járt, hogy olyan 
igazgatója van a vállalatnak, aki ért is a gépek-
hez, szerkezetekhez. „Legalább valamihez ért” – 
mondták. Sokan ezért kezdtek tisztelni.

Megpróbáltam naprakész lenni a vállalat 
pénzügyeiben is. Ez nem volt annyira egysze-
rű, mint ma, az elektronikus nyilvántartások ko-
rában gondolnánk. A banki értesítések, kimu-
tatások lassúak és nehézkesek voltak. Én meg 
ebben is „újítottam”: nyitottam egy egyszerű, 
kockás füzetet. Ebbe egy munkatársam napon-
ta írta, mennyi pénz érkezett a számláinkra, mi 
mennyit utaltunk el és kiknek, s mennyi a pén-
zünk a napi záráskor. Ma talán primitívnek tűnik, 
de akkor ez volt a leghatékonyabb eszköz: én 
mindig naprakész voltam. S büszkén mondha-
tom: sohasem kerültünk mínuszba, viszont el-
terjedt rólunk, hogy mi mindig pontosan, határ-
időre fizetünk.

Amikor igazgató lettem, azt vettem észre, 
hogy öregszik a „régi” nagy tudású szakember-
gárda, a feladatok pedig egyre növekednek. Las-
san nyugdíjkorúak lesznek a legjobb embereink. 
Ekkor hoztam létre a „mérnök-óvodát”. Kiválo-
gattuk az egyetemekről a tehetséges fiatalokat, 
fölvettük őket, de egyelőre nem kellett végle-
ges helyet választaniuk. Sorra körbejárták a vál-
lalat fontos ágazatait, mindenütt eltöltöttek 2-2 
hónapot. Figyeltek, tanultak. És a „körút” végén 
dönthették el, mi az, ami a legjobban érdekli 
őket – persze, meghallgattuk az adott területek 

vezetőit is. Így mire valóban mun-
kába álltak, az ifjak már jó áttekin-
téssel rendelkeztek a vállalat teljes 
működéséről.

Ebből az „óvodából” kerültek 
ki a társaság mai felső- és középve-
zetői közül többen is. Mindannyian 
itt kezdtek, ez volt az első munka-
helyük. Nagyszerű szakemberek!

Amire igazán büszke vagyok 
az igazgatói korszakomból, az a 
szociálpolitika. Ehhez tudni kell, 
hogy pénzünk volt bőven, s én fon-
tosnak tartottam, hogy minden le-
hető és törvényes eszközzel itt tart-
sam a legjobb dolgozóinkat.

Akkoriban a legnagyobb ínség 
a lakáspiacon volt. Mi több mint 
ezer(!) lakás megépítéséhez járul-
tunk hozzá, vagy kamatmentes 
kölcsönöket nyújtottunk lakásvá-
sárlásra dolgozóinknak. Kifizettük 
a lakás árának a felét, amit 30 év 
alatt kellett törleszteni.

Üdülőket rendeztünk be, ahol 
dolgozóink eltölthették a szabad-
ságukat, igen csekély összegért. A 
nyári szünetben a munkatársaink 
gyerekei számára táborokat ren-
deztünk: reggel autóbusz jött a 
gyerekekért, egész nap a táborban 
voltak, s este hoztuk vissza őket. Az 
alsóörsi üdülőnk mellett volt egy 
vitorlásklub is, saját hajókkal. A mi-
énk volt akkoriban a Balaton legszebb vitorlása, 
a Bolygó! Az üzemorvosi szolgálat mellett még 
saját fogorvosi rendelőt is nyitottunk. Ennek ér-
dekes a története. 1956-ban különféle segélyek 
érkeztek Magyarországra, így hozzánk is. Kap-
tunk Hollandiából egy komplett fogorvosi szé-
ket és felszerelést is – meg nem mondom, mi-
lyen logika alapján került az hozzánk. Évekig ott 
porosodott a pincében – de aztán gondoltunk 
egy nagyot: nyitottunk egy szobát a rendelőben, 
felhoztuk a széket a pincéből, kicsit még javít-
gattunk, modernizáltunk rajta – és beindítottuk 
a vállalati rendelést.

Gondoltunk a fiatalokra is: a soroksári pin-
ceklubunk például olyan programokat szerve-
zett, hogy fővárosszerte ismertté lett. De még 
saját élelmiszerboltot is üzemeltettünk, megle-
hetősen alacsony árakkal.

Nagy öröm látni, hogy visszavonulásomat 
követően a társaság továbbra is gyönyörűen 
fejlődik. Olyan fejlesztések, modernizálások tör-
téntek az utóbbi évtizedben, hogy én is csak bá-
mulok. Új technológiák, mint például az „Élőgé-
pek-rendszer”, a szerveshulladék-feldolgozás, a 

biogáz felhasználása áramtermelésre – mind 
hallatlan nagy fejlődési fokozat!

Nagyon örülök, hogy van erőm még egy 
kicsit részt venni a fejlesztésekben. Még ma is 
bejárogatok a CSM-be, úgy háromszor-négyszer 
egy héten – vagy ötször. Van egy kis fejlesztő 
csapat, annak a munkájában veszek részt.

Hogy mire vagyok a legbüszkébb? Nehéz 
lenne összeszedni. Elsősorban persze a cég 
szociális tevékenységére abban az időben, amíg 
igazgató voltam. Meg a hatalmas csatorna-re-
konstrukciókra. A fővárosi csatornarendszer még 
ma is nagy elődeink elképzelése alapján műkö-
dik, amit még Reitter Ferencék dolgoztak ki – de 
természetesen a régi csatornákat fel kell újítani 
folyamatosan. A kollégákkal több újítást és mód-
szert dolgoztunk ki, például a nagy szelvényű fő-
gyűjtők tisztítására, vagy a süllyedésmentes fed-
lapok beépítésére. Ezekre is büszke vagyok.

De mégis talán arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy egyetlen súlyos baleset sem történt, amely-
ben a vállalat lett volna a hibás. A Csatornázási 
Műveknél mindig is fontos volt és ma is fontos a 
munkavédelem – pontosabban az emberek.

Kitüntetések, elismerések
1962, 1965, 1967, 
1968, 1970, 1975 
 Kiváló Dolgozó (FCSM)

1981 Kiváló Munkáért (OVH)

1986 Eötvös Loránd-díj (Minisztertanács)

1988 Kiváló Feltaláló Díj, Bronz fokozat 

 (Országos Találmányi Hivatal)

1988 Pro AQUA-díj (Magyar Hidrológiai Társaság)

1994 Az év igazgatója (VKDSZ)

1997 Kiváló Szolgálatért (FCSM)

1997 Pro Urbe Budapest-díj (Budapest Fővárosi Önkormányzat)

1997 Aranygyűrű (Belügyminisztérium 

 – a lengyelországi árvízi védekezésért)

1999 Víz Világnapi Emlékérem (MaVíz)

Szakmai életrajz
Vörös Ferenc 1956-ban kezdte pályafutását az FCSM-nél mint 

gépkezelő. Felsőfokú mérnöki tanulmányainak, rátermettségének kö-

szönhetően technikusból lett a vállalat első számú vezetője. Munka 

mellett végezte el a műszaki egyetemet, 1968-ban diplomázott. 1965-

ben már csoportvezetőnek nevezték ki, majd a gépészeti osztály ve-

zetője lett. 1972-ben főosztályvezető-helyettes, majd főosztályvezető 

lett. 1974-ben nevezték ki az FCSM igazgatójának.

23 éves vállalatvezetése alatt kiválóan kamatoztatta gyakor-

lati tapasztalatait. Irányítása alatt az FCSM műszakilag megújult, 

és eleget tudott tenni a nagy ütemben bővülő fővárosi csatornamű 

üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos elvárásoknak. Veze-

tése alatt több mint száz kilométernyi főgyűjtő és több száz kilomé-

ternyi mellékhálózat épült a fővárosban, emellett az átemelő telepek 

is megújultak.


