
36 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 3 / 5p o r t r é

szüCs istván

pályafutásom kezdete
Hivatásos	víziközműves	életem	l972-ben	kezdődött,	a	Tolna	megyei	Víz-	
és Csatornamű Vállalat Pincehelyi Üzemvezetőségéhez tartozó Tamási-
ban technikus gyakornokként. Azért kezdtem úgy az előző mondatot, 
hogy „hivatásos”, mert már kilencéves koromtól a Dombóvári Vízmű kö-
rül zajlott az életem, ugyanis édesapám a Dombóvári Üzemvezetőség, 
majd Üzemmérnökség vezetője volt. Néhány évig édesanyám is ott volt 
alkalmazásban. Akkoriban még létezett nyári diákmunka lehetőség, és 
én ötödikes koromtól nyaranta közkifolyókat festettem, hetediktől a ví-
zóra leolvasás is bejött a festegetés mellé. Persze ennél sokkal izgalma-
sabb volt a csőtörések körüli segítség lehetősége, hiszen annak általá-
ban nagy számú „civil” érdeklődője is akadt. Pályám kezdeti szakaszát 
követően mezőgazdasági vízgazdálkodással, meliorációval kapcsolatos 
feladatokat láttam el egy termelőszövetkezetben. Néhány év kitérő (ha-
tárőrség, műanyag-feldolgozással kapcsolatos marketingtevékenység) 
után ismét a Tolna megyei Víz- és Csatornamű Vállalat következett. Itt 
rövidesen megbízást kaptam – az akkori vállalati stratégiához illeszke-
dően	–	az	1979-től	Simontornya	székhellyel	alapítandó	Üzemvezetőség	
megszervezésére és vezetésére.

A gyakorlati tevékenységgel párhuzamosan megkezdődtek a to-
vábbtanulás évei: vízellátási-csatornázási üzemmérnök; vízellátás-vízke-
zelés szakmérnök; csatornázási-szennyvíztisztítási szakmérnök; közgaz-
dász szakmérnök; minőségügyi szakmérnök; műszaki ellenőr. A szervezett 
képzéseken kívül természetesen a szakmai konferenciákon való részvé-
tel előadóként vagy hallgatóként, a víziközműves szakmát művelő kol-
légákkal való beszélgetések és viták legalább annyira hozzátartoznak a 
tanulási folyamathoz, mint az oklevéllel záruló kurzusok.

Lényeges szerepet tölt be életemben a különböző szakmai szerveze-
tekben való részvétel vezetőként vagy tagként, hiszen szakmánk vezető 
elméleti és gyakorlati kiválóságaival találkozhatom. Ezek a találkozások, 
a folyamatos élő kapcsolatok adnak stabil hátteret a napi munkavég-
zéshez, a felmerülő problémák megoldásához. A kapcsolati háló csomó-
pontjainak a következőket érzem: MHT Országos Elnökség tagja; MHT 
Tolna megyei Területi Szervezet elnöke; MTA Vízellátás-Csatornázás 
munkabizottsági tag; MTA Pécsi Akadémiai Bizottsági tag; Magyar Mér-
nök Kamara (korábban tagozati elnökségi) tag; Magyar Szennyvíztech-
nikai Szövetség (korábban elnökségi) tag; Magyar Víziközmű Szövetség.

dombóvári évek
1996-tól a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. kereteiben 

először mint vízellátási üzemvezető, majd vízellátási főmérnök, 1999. ja-
nuár 1-től 2013. május 23-ig ügyvezető igazgató munkakörökben fog-
lalkoztam a cég feladatainak megoldásával. Feladatunk bőven adódott 
részben a környezeti kihívások, nagyobbrészt a stratégiai célunkként ki-
tűzött, komplex víziközmű-szolgáltatás fejlesztése által.

„Víziközmű-szolgáltatás a kívánt mennyiségben, az elvárt minőség-
ben!” jelmondatunkhoz igazítottam tevékenységemet, amelyhez sike-
rült olyan „Csapatot” szervezni, amelynek tagjai ugyancsak elkötelezet-
tek voltak vagy lettek a ránk háruló feladatok megoldása iránt.

Persze a „Csapat” szervezése nem volt sétagalopp! Mikor az átszer-
vezéssel, szervezetfejlesztéssel, műszaki fejlesztésekkel kapcsolatos el-
képzeléseimet közvetlen munkatársaimmal ismertettem, látszott rajtuk, 
hogy kusza gondolatok kavalkádja töltötte meg fejüket, amelynek kö-
zepén ez volt: „Vajon milyen elvarázsolt túrán vehetett részt a Főnökünk, 
hogy ennyi megvalósíthatatlan feladatot tűz ki, ráadásul meg szeretne 
nyerni bennünket a megoldáshoz…?” Ennek hangot is adtak – szeren-
csére –, ugyanis elindulhatott a párbeszéd, és ez folytatódott igazgatói 
tevékenységem végéig. Egyetlen, de szükség szerint alakított taktikát al-
kalmaztam: nagyobb horderejű feladat megvalósíthatóságára ötletbörze 

változatlan
elkötelezettséGGel a változó 
körülmények között
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szerűen dolgoztuk ki a szükséges 
módszert, majd jöhetett a gon-
dosan felépített útvonalterv. En-
nek köszönhettük többek között 
azt is, hogy az országban elsőként 
hajtottunk végre – még KIOP-pá-
lyázati rendszerben – ivóvízmi-
nőség-javító programot. Belénk 
is kötöttek jó néhányan, de ezek 
a támadások rövidebb-hosszabb 
idő után lepattantak.

Mint előzőekben említettem, 
a különböző szakmai szerveze-
tekben szerzett információk, szak-
mai alapokon működő barátságok, 
nagyszerű kollégákkal való talál-
kozások a vízműves szakmáról 
szóltak, akkor is, ha ez borozgatás-
sal oldott alkalommal történt. Az 
országos vér(víz)keringésbe két-
ségkívül a MaVíz szervezése, szer-
vezettsége folytán kerültem. Kö-
szönet érte!

Munkámat nemcsak a társaság közvetlen eredményei minősítették, 
hanem az elismerő kitüntetéseim is: Miniszteri Elismerő Oklevél; Tolna 
Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díja; Magyar Hidrológiai Társaság Pro 
Aqua Emlékérem. Ezek a kitüntetések természetesen kollektív munka 
eredményei.

integrálódó vízműnél
A törvényi változások nem értek bennünket meglepetésszerűen. 

Már az első változatok értelmezése, feldolgozása után a Tolna megyei 
Vízművek Üzemeltetési Egyesülése igazgatói értekezletén a tizennégy 
vízmű vezetőjével együtt megvitattuk a várható teendőket, elsősor-
ban az integrációs kötelezettséggel kapcsolatban. A dombóvári terü-
letet érintő kérdésekről, a lehetőség szerinti mértékig folyamatosan 
tájékoztattam a munkatársaimat, hogy legyen idő a felkészülésre. Ezt 
a tájékoztatást az adott hallgatói körnek, az érdeklődő kérdéseknek 
megfelelően több megyei, helyi önkormányzati összejövetelen meg-
tartottam.

Az integrációra több lehetőség kínálkozott társaságunk tulajdonosi 
körének. Nevezetesen: felmerült a megyénkben működő szolgáltatók egy 
társasággá szervezése, de miután ez a lehetőség szertefoszlott, más alter-
natívák kerültek előtérbe. Szekszárd, valamint Paks szervezésével egy-egy 

társaság alakult, a kaposvári KAVÍZ a harmadik megoldási lehetőségként 
jelent meg, valamint a területünkhöz közel eső településeket már régebb 
óta üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jelentett alternatívát tu-
lajdonosaink számára. A mérlegelést követően döntés született a hosszú 
távú biztonságot már az első pillanattól garantálni tudó DRV Zrt. mellett. 
Hosszú tárgyalássorozat után a szükséges szerződések megköttettek, eze-
ket az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jóváhagyta.

A Dombóváron dolgozó munkavállalóknak és a Dombóvári Vízmű 
Kft.-nek fel kellett dolgoznia a bekövetkezett – és még jelenleg is folyó 

– változásokat, hiszen integrálódnia kellett az ország legnagyobb terü-
leten működő víziközmű-szolgáltató szervezeti működési rendjébe. Ez 
nem az egyszerűen megoldható feladatok közé tartozik: munkakörök 
szűnnek meg vagy változnak, napi operatív feladatok strukturálódnak 
át, jövedelemviszonyok változhatnak. Ezen változások velejárói minden 
integrációnak, akár megjelenítik a megelőző kommunikációban, akár 
nem. Az a fontos, hogy az óhatatlanul bekövetkező érdeksérelmeket mi-
nimalizálják az arra hatással bíró résztvevők. A DRV Zrt. és a Dombóvá-
ri Vízmű Kft. esetében a kijelölt előkészítők, tárgyalásra feljogosítottak 
végzik ezt a tevékenységet, figyelemmel a legapróbb részletekre is.

továbbra is az ágazatban
Június óta a DRV Zrt. munkavállalójaként dolgozom, és így látom, 

milyen hatalmas és elkötelezett munka folyik az integrációval kapcso-
latos feladatok megoldásával megbízott team keretein belül. A minden 
részproblémára megoldást keresőkből álló csapat elsősorban humán-
politikai vonalak mentén megjelenő kérdésekre keresi a választ, tudva, 
hogy a leendő munkatársak elkötelezettségét meg kell őrizni, vagy meg 
kell szerezni. Ez alapvető kritérium a víziközmű-szolgáltatás színvonalá-
nak emelése érdekében.

Megismerve a DRV Zrt. és a régóta ismert dombóvári vízműves kol-
légák elkötelezettségét, nagy biztonsággal merem kijelenteni, hogy az 
integráció kezdeti buktatóin túljutva a Tolna megyei Üzemvezetőség ne-
vet viselő dombóvári működési terület, a nagy regionális szervezet mél-
tó tagjaként végzi majd régóta folytatott előremutató tevékenységét a 
fogyasztók igényeinek és a társadalmi elvárásoknak eleget téve.

Azt hiszem, négy évtizednyi vízműves-vízügyes sertepertélés után 
nem jut eszembe új ágazatra átnyergelni, bár néha megfordult a fejem-
ben, hogy a hivatásos borbírálónak sem lehet rossz a sora. Szóval bízom 
abban, hogy szakmám iránti elkötelezettségemmel, lehetőségeimmel 
még jó ideig boldogíthatom a víziközműves társadalmat üzemeltetői, 
szakértői, tervezői, kollegiális, baráti segítséggel.
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