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Aquaprofit Zrt. (Budapest)
A cég a víz számtalan megjelenési formájával és felhasználási terü-

letével foglalkozik a vízbázisok védelmétől kezdve az ivóvízminőség-ja-
vító programokon, termál- és gyógyfürdőfejlesztéseken át az ásvány-
víz-palackozó üzemek létesítéséig. A finanszírozási háttér biztosítása 
érdekében elvégzik a pályázati dokumentáció összeállítását, ezzel pár-
huzamosan lefolytatják a szükséges engedélyeztetési eljárásokat. Vállal-
nak kivitelezést és beüzemelést is.

Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda (Budapest)
Az 1999-ben alakult iroda főbb szakterületei: közigazgatási jog, al-

kotmányjog, társasági jog, közbeszerzési jog, valamint speciális ismere-
tek és tapasztalatok az állami és önkormányzati tulajdonú víziközművek 
területén.

Zenner & Becker Kft. (Budapest)
A Magyarországon 1991 óta jelen lévő Zenner Magyarország leány-

vállalat 2013 januárjában átvette a Becker Kft. teljes tevékenységét, azó-
ta Zenner & Becker Kft. néven működik. Fő tevékenysége víz- és hőmeny-
nyiségmérő műszerek forgalmazása.

Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alelnöke, 
2008-tól az MTA Vízellátási és Csatornázási Bi-
zottságának elnöke, a MTA Vízgazdálkodás-tudo-
mányi Bizottságának tagja több ciklusban. Több 
mint	170	publikációja	jelent	meg,	tizenegy	szak-
könyv társszerzője, továbbá A csatornázás törté-
nete, valamint A szennyvíztisztítás fejlődésének 
története című monográ fiák szerzője. Közelmúlt-
ban jelent meg a Települési szennyvíziszapok ke-
zelése című kézi- és felsőoktatási tankönyve.

Munkásságát számos állami és társadalmi 
kitüntetésekkel ismerték el. Ezek közül megem-
líthető a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje, a Munkaérdemrend Ezüst fokozata, a 
Vásárhelyi Pál-díj, a Magyar Felsőoktatásért-díj, 
a Kiváló Feltaláló-díj, a Pro Aqua-díj, a Bogdánfy 
Ödön-díj, illetve a Magyar Mérnökkamara által 
odaítélt „Környezetvédelmi Felsőoktatásért” ki-
tüntető oklevél. A Magyar Hidrológiai Társaság 
Tiszteleti Tagja. Kiváló munkásságát szövetsé-
günk 2003-ban Reitter Ferenc-díj odaítélésével 
ismerte el.

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából kí-
vánunk jó egészséget és tevékeny éveket a vízi-
közmű-ágazat nevében!

majd a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Vízellátási, 
Csatornázási és Fürdő 
Főosztályát vezette. 
1994-ben a Közleke-
dési, Hírközlési és Víz-
ügyi Minisztérium fő-
tanácsosaként vonult 
nyugdíjba.

1972-ben	 egyete-
mi doktori, 1986-ban 
kandidátusi címet 
szer zett. Mint terve-

ző 1968-ben kapcsolódott be a BME Víziközmű 
Tan székének munkájába, a Szent István Egye-
tem Ybl Miklós Építéstudományi Karának 1993-
tól tanára. Szakmai tevékenysége és szakiro-
dalmi munkássága elsősorban a csatornázás, a 
szennyvíztisztítás, a szennyvíziszap kezelése és 
elhelyezésének tervezése, illetve oktatása terü-
letén emelkedett ki.

Tevékenyen részt vállalt a szakmai társa dal-
mi szervezetek munkájában. A Magyar Hid ro-
lógiai Társaság volt alelnöke és elnökségi tagja. A 

Dr. Juhász Endre a Budapesti Mű-
szaki és a gödöllői Szent István 
Agrártudományi Egyetem címze-
tes egyetemi tanára, a műszaki 
tudomány kandidátusa, aranydip-
lomás mérnök. 1933. október 3-án 
született Hejőcsabán, 1952-ben 
a budapesti Kölcsey Ferenc Gim-
náziumban érettségizett. A BME 
Mérnöki Kar Híd- és Szerkezetépítő 
tagozatán	1957-ben	szerzett	diplo-
mát, majd 1969-ben Vízellátási és 
csatornázási szakmérnöki oklevelet. 
A Bányászati Építő Vállalatnál, majd 
az Általános Épület Tervező Vállalatnál dolgozott, 
1962 és 1985 között a VIZITERV munkatársa. Ez 
idő alatt beosztott tervezőtől szakági főmérnö-
ki pozícióig végigjárta a teljes szakmai ranglét-
rát. Tervezői pályafutása során számos egyéb 
mellett körülbelül hatvan különböző nagyságú 
szennyvíztisztító telep és közel százhúsz telepü-
lés csatornahálózatainak tervezését, komposz-
táló berendezések tervezését irányította.

Számos műszaki szabvány és irányelv ki-
dolgozója, 1985-től az Országos Vízügyi Hivatal, 

A közelmúltban megjelent a dr. Ju-
hász Endre által jegyzett „Telepü lési 
szennyvíziszapok kezelése” cí mű 
kézi- és egyben a felsőoktatási is-
meretek oktatását szolgáló szak-
könyv, amely 110 ábrával, 51 színes 
képpel és 36 táblázattal segí ti a 
szennyvíziszap kezelésében isme-
retet szerezni kívánók tájékozta-
tását. A technológiákat és azok 
berendezési tárgyait hat fejezet 
részletezi, míg az iszap szállítását 
és a hasznosításra történő előké-
szítést külön fejezetrész taglalja.

mavíz Új BelépőkmeGjelent
dr. juHász endre
Új szakkönyve

80 éve született proF. 
dr. juHász endre CsC.
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ÖN TALÁN EL SEM HINNÉ,
mennyi közös vonása van egy svájci karórának

és a MULTI/JOINT kötőidomoknak.

...csak hogy a
legfontosabbakat említsük.

PREC ÍZ ITÁS •  MEGB ÍZHATÓSÁG • IDŐTÁLLÓSÁG

legfontosabbakat említsük.legfontosabbakat említsük.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.INTEREX-WAGA.HU

A VÍZ KINCS, SEGÍTÜNK MEGŐRIZNI.

KÉSZENLÉTI TELEFONSZÁMUNK: +36 (30) 994 9752

MULTI/JOINT
K Ö T Ő I D O M O K

A MULTI/JOINT mindenfajta csövet összeköt.
A példátlanul magas ellenálló képesség

és a megbízhatóság miatt vívta ki
a szakma elismerését.

A svájci
precízitás és megbízhatóság

közművesített példája!


