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bakezelő rendszerét alkalmazzuk. Az ISO 9001 
szabvány szerinti minőségirányítási rendsze-
rünk a víziközmű-szolgáltatás egészére, a víz-
ellátási, csatornázási anyagok, szerelvények 
forgalmazására és az elektromos rendszerek ki-
vitelezésére érvényes. Szennyvíztisztító telepe-
ink egy részét az ISO 14001 sz. környezetirányí-
tási szabvány szerint üzemeltetjük. Vízvizsgáló 
laboratóriumunk az ISO/IEC 17025 szabvány-
nak megfelelően akkreditált. E három szab-
vány alapján működtetett Integrált Irányítási 
Rendszerünk szigorú követelményei arra irá-
nyulnak, hogy szolgáltatásainkkal a fogyasztók, 
az önkormányzatok és más érdekeltek a lehető 
legteljesebb mértékben legyenek elégedettek.

Száz év nagy idő, és ebből az utóbbi éve-
ket, évtizedeket mi, mai vízművesek alakítot-
tuk. Úgy gondoljuk, nincs szégyenkeznivalónk, 
az elmúlt száz évre pedig kifejezetten büszkék 
vagyunk!

interjú kis istvánnal,
a Fejérvíz zrt.
vezérigazgatójával
Mit jelent a cég életében az eltelt száz év?

Gondolhatnánk,	semmit,	hiszen	senki	sem	él	
már és nem is emlékszik arra, mi volt ötven éve. 
De én mégis azt mondom, sokat, nagyon sokat 
jelent. Nálunk is kifejlődött egy sajátos szakma-
kultúra, amely folyton változott, de mindig épí-
teni lehetett rá. Volt egy folyamatosság, egy szer-
ves fejlődés, és meglehet – miként a mesében: 
a kisbaltának először a nyelét cseréltük, majd a 

nyél maradt és a fej cserélődött, de az még mindig a nagyapánk kisbaltája 
–, már semmi sem az, mint az elején, de van valamink, ami csak a miénk. Mi 
tiszteljük a régieket, és ez biztos támaszt ad.

Nyilván ahány vízmű, annyiféle szokás. Miben különbözik a FEJÉRVÍZ 
a többi vízműtől?

Sokkal több az, amiben hasonlít, de valóban van pár dolog, amit más-
ként látunk. Az iméntivel kezdem, ez a hagyománytisztelet. Mondhatjuk 
ezt konzervatív felfogásnak is, de ne feledjük: ez értéket őriz és stabili-
tást ad. A következő, hogy a régiek mellett saját magunkat is becsüljük 
annyira, hogy a legritkábban dolgoztatunk külső tanácsadó cégekkel. 
Többnyire saját képességeinkre, saját munkánkra alapozva oldjuk meg 
feladatainkat, aminek vitathatatlan előnye, hogy saját arcunkra tudjuk 
szabni a megoldásokat. Ezek mellett kifejezetten jók a horizontális, de 
kiterjesztem, a munkatársi kapcsolataink. Ha nálunk egy szerelő mondja, 

„te, főnök, én úgy látom, jobb lenne emígy”, mi meghallgatjuk, mert lehet, 
hogy igaza van. És el is merik mondani! Igaz ez a vezetők egymás közötti 
kapcsolatára is, amely az előbbivel együtt erős biztonságot ad.

százéves
a FejérvízSzáz év nagy idő, 

de egy cég nem tud 
megvénüli, mint 
egy ember, kinek 
kora előrehalad tával 
ereje fogy. Sőt 
éppen fordítva igaz! 
Ha már száz éve 
működik és állva 
maradt, akkor azok-
hoz viszonyítva, 
amelyek kimúltak, 
többre képes – és 
ezen képességei a 
megélt események 
során fejlődnek. 
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Egy ember és egy cég élete között az egyik kü-
lönbség az, hogy a cégbe mindig új és új erő 
érkezik, a másik, hogy megfelelő munkával és 
irányítással idomulni lehet a nehéz helyzetek-
hez, így megújulások követhetik a nehezebb időszakokat.

Így van ez a FEJÉRVÍZ-nél is: száz év alatt megélte a történelem viha-
rait, a századelő fellendülése után az első világháborút, a nagy gazdasá-
gi válságot, az azt követő fejlődést, a második világháborút, a szegénysé-
get, a szocializmus kényszereit, majd konszolidációját, a rendszerváltást, 
az azóta eltelt időszakot, és most újra hatalmas változások elé néz.

Ma a részvénytársaság tulajdonosa 87 települési önkormányzat, míg 
a működési terület Fejér megye nagy része. Szolgáltatásainkkal 76 saját 
önkormányzattal rendelkező települést látunk el, emellett további 38 
önálló településrész vízellátó rendszerét üzemeltetjük. Csatornaszolgál-
tatásunkkal 54 településen járulunk hozzá a környezet megóvásához, a 
szennyvíztisztító telepek száma 24. Mindezt összegezve részvénytársa-
ságunk 114 településen, illetve önálló településrészen végzi szolgáltatói 
tevékenységét, köztük Székesfehérváron és a megye nyolc másik váro-
sában. Így a cég hétszáz fővel, hat üzemmérnökségén keresztül 295 ezer 
lakos vízellátását, és 260 ezer fő szennyvízelvezetését biztosítja.

Mindennapi munkánk során az SAP moduljait és számlázási rendsze-
rét, a termelésirányítás támogatására a MIR üzemeltetési, objektum- és hi-
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Hol tart most a cég?
Természetesen nincs rálátásom az ágazat 

egészére. Annak alapján, amit látok, bőven van-
nak mögöttünk, de előttünk is. Erős nálunk a 
szakmaiság, a szakmaszeretet, ami megnyilvá-
nul a szerelőknél, de az irányító műszakiaknál is. 
Amúgy ugyanabban a cipőben járunk, mint a 
többiek: hirtelen kell reagálnunk, új helyzetek-
re új válaszokat kell adnunk, amelyek nem el-
sősorban műszaki vagy gazdasági kérdések. Ezt 
gyakoroljuk és tanuljuk több-kevesebb sikerrel, 
és e képességeit kell erősítenie minden szerve-
zetnek, ha talpon akar maradni. Ezzel együtt azt 
gondolom, mindenféle szempontból benne va-
gyunk az első tízben.

Melyik időszak tűnik a cég életében a legsike-
resebbnek és melyik a legnehezebbnek?

A legnehezebb időszak az indulás lehetett 
jó száz éve, ahogy a levéltári kutatások alap-
ján megismertem az akkori időket. Halogató 
és rossz döntések közepette, mégis elindult a 
szolgáltatás. A mostani helyzet sem könnyű, de 
nem cégspecifikus, hiszen azt az időszakot éljük, 
mint a többi vízmű. A legsikeresebbnek a 2000 
és 2010 közötti éveket ítélem. Az átalakítást kö-
vetően a cég gazdaságilag megerősödött, hely-
re tudtuk tenni a jövedelmeket, a tulajdonos 
önkormányzatokkal (nyolcvanhéttel!) zökkenő-
mentes volt az együttműködés, szakmailag és 
a vállalati kultúra terén is sokat fejlődtünk, be-
vezettünk az ISO-t, az SAP-t, és még arra is volt 
energiánk, hogy szakmai előadásokat tartsunk, 
kiosszunk 36 ezer pohár csapvizet egy rendez-
vényen és versenyeken vegyünk részt.

Miként ünnepel a FEJÉRVÍZ?
A lehető legegyszerűbben. Végeztettünk 

egy kutatást, és ennek alapján készíttettünk 
egy könyvet a vízmű száz évéről dr. Erdős Fe-
renc és dr. Csurgai Horváth József megyei és 
városi levéltár-igazgatókkal. Augusztus elsején, 
a szolgáltatás elindításának századik születés-
napján ezt a könyvet fogjuk bemutatni egy kis 
ünnepség keretében.

De jó vízművesnek lenni!
Egy gyöngyszem a FEJÉRVÍZ belső újságjának, „Velünk történt” rovatából, ami a ’70-es éveket idézi.

– Szaktársak! – szólt az üzemvezető-helyettes. – Idén is lesz nyár! Ki köll nyitni a strandot! Kimennek! Min-

dent kitakarítanak! Kimeszelnek! Leföstenek! Leföstenek mindent, ami ótvaros, avítt vagy rozsdás! Megér-

tették?!

A szakik bólogattak, megértették, és felkerekedtek. Irány a strand. Odaérvén látták, hogy hetekre való 

feladat van, mert bizony minden ótvaros, rozsdás, a gyerekmedencénél álldogáló bronzgólya (hátán a cse-

csemővel) meg kimondottan avítt.

A mieink munkához láttak: söpörtek, meszeltek, szántottak-vetettek. És elkezdtek tanakodni-spekulál-

ni. Ott álldogált az a gólya talpig zöldes-feketésen, sötétedően, mondhatnánk, ótvarosan. Azt nem értették, 

hogy a Bory-várban* ugyanezt tiszta fehérben látták a brigádkiránduláson (Huszár születik címmel). Hát 

akkor a miénk sem maradhat ilyen! Le köll fösteni! De nem ám csak úgy átabotában. De nem ám! Tervszerű-

en. Fehérre a tollakat (pihéket) egy kis feketét a vezértollaknak, pirosat lábnak-csőrnek.

– Na, eddig megvolnánk – sóhajtott a vezérművész (amúgy bizalmi helyettes) –, de milyen színű legyen 

a kölök? Könnyű helyzetben vannak a nigériai kollégák, csak lemázolják feketére a huszárgye reket, s már 

mehetnek is a pénztárhoz fölvenni a honoráriumot…

De hát Magyarországon semmit nem adnak ingyen. Végül is sikerült művészünknek valami fáradt „fla-

mingórózsaszint” kikavarni, és a mű kész is volt.

Már csak a botrány volt hátra. Három hétig vacakoltak vele a restaurátorok, mire gólyánk végre visz-

szanyerte eredeti zöldes-feketés sötétségét. (Pedig a piros csőr kimondottan jól sikerültnek volt mondható.)

Gyönyörű idők voltak! Akkor tudtam meg: „De jó vízművesnek lenni!”

Németh József

ny. üzemmérnökség-vezető

* Bory Jenő székesfehérvári szobrász, építész, 

a képzőművészeti főiskola rektora (1879–1959)

Székesfehérvár, hármashídi gépház

Karászi Gáspár (műszaki vezérigazgató-helyettes), Kis István (vezérigazgató) 
és Szalai István (nyugalmazott gazdasági vezérigazgató-helyettes) a cég vízműves napján

Székesfehérvár, szennyvíztisztító telep


