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VP: Ráadásul ez a két évtized volt talán a leglátványosabb fejlődési idő-
szak a vállalat életében.

SzI: Valóban izgalmas, problémáktól és nehézségektől sem mentes, 
ugyanakkor kétségtelenül meghatározó évek voltak. A hálózatok, a te-
lephelyek, a műtárgyak, a technológiai létesítmények zöme ekkoriban 
épült ki, óriási mély- és magasépítési munkálatok zajlottak. Igazi mérnöki 
alkotási folyamatnak voltunk aktív szereplői, ugyanakkor sok mindent 
nekünk kellett rögtönözni, korábbi példák, tapasztalatok hiányában 
önállóan kitalálni a jó megoldásokat, kreativitással átlendülni az elénk 
gördülő akadályokon. Ha kronológiailag nem is, de sok szempontból 
mégis igazi hőskor volt ez. Ezt alátámasztandó, mintegy érdekességként 

említeném meg azt a ma már tel-
jességgel elképzelhetetlen adatot, 
miszerint voltak évek, amikor a ki-
vitelezési tevékenység volumene 
jelentősen meghaladta a szolgál-
tatásét, azaz a víz- és csatornaága-
zatok az építőipari részlegek mögé 
sorolódtak…

VP: Aztán jött az újabb fordulat, a rendszerváltó évek, átalakulás, új kihí-
vások és a vezérigazgatói szék. Miben volt ez az időszak más, mint az azt 
megelőző?

SzI: Ahogy a történelemben általában lenni szokott, a dinamikus 
fejlődést hozó hőskort a stabilizációs időszak követi. A mi esetünkben is 
így történt, a változások azonban minden szempontból mélyrehatónak 
bizonyultak, főleg az eleje volt útkeresés a javából. A külső környezet szin-
te teljesen átalakult, a nagy ipari üzemek zömmel leépültek, a lakossági 
fogyasztás is csökkent, a korábban sikeres szállodai és fürdőüzemágak 
pedig a kényszerű profiltisztítás áldozataivá váltak. A végeredmény 
szempontjából azonban az átalakulás is sikernek könyvelhető el, hiszen 
a szerteágazó tevékenységű, nagy létszámot foglalkoztató, ugyanakkor 

Vízmű Panoráma: Hogyan lett a nagykátai fiatalemberből mindössze 27 
évesen egy nagyvállalat főmérnöke Kecskeméten?

Szekeres István: Ambiciózus, megfelelni akaró gyermekként, a két 
idősebb testvéremet példaképnek tekintve, a tanulásban találtam meg 
sikereimet. Főleg matematikából jeleskedtem, így a Jászberényben töltött 
gimnáziumi éveket követően nem is volt kérdés, hogy a műszaki pályát vá-
lasztom. A Budapesti Műszaki Egyetemen csodálatos éveket töltöttem, az 
1960-as években ugyanis pezsgő kulturális élet volt a fővárosban, például 
olyan legendás zenekarok bontogatták akkoriban a szárnyaikat, mint a 
Metro, az Illés vagy az Omega. Szerettem egyetemista lenni, életem egyik 
legszebb szakasza volt ez az időszak. Nem véletlen tehát, hogy a diplo-
mám kézhezvételét követően is Budapesten 
maradtam. Induló mérnöki pályafutásomnak 
nagy lökést adott, hogy bekapcsolódhattam 
az akkor épülő metróhálózat felelősségteljes és 
hatalmas kihívásokkal teli munkálataiba. A Kos-
suth tér és az Astoria állomásokon is dolgoztam, 
büszke voltam arra, hogy az ország egyik legna-
gyobb építőipari vállalatánál kamatoztathattam 
tudásomat. A lakáshelyzet azonban cseppet 
sem volt rózsás akkoriban, nősülés előtt álló fiatalemberként viszont ezt a 
problémát is meg kellett oldanom. Kapóra jött tehát a lehetőség – melyet 
egy napilap hirdetési rovatában találtam –, miszerint a kecskeméti szék-
helyű ÉBKM Vízmű Vállalat mélyépítési gyakorlattal rendelkező mérnököt 
keres, a fizetés mellé pedig szolgálati lakást is biztosít. Az akkori igazgató, 
Benkó Zoltán úr a maga konkrét stílusában aztán ígéretet is tett arra néz-
ve, hogy egy próbaév után vagy az utcán, vagy – jól teljesítés esetén – egy 
új lakásban találom magam. Volt tehát miért hajtanom, a kihívások azon-
ban engem mindig is motiváltak, erőt adtak. 1968. április 22-én álltam 
munkába, mindössze 24 éves voltam akkoriban. Három év múlva viszont 
már főmérnöki beosztásba kerültem, mely pozícióban aztán közel két év-
tizeden át dolgozhattam.

A BÁCSVÍZ Zrt. hatvannegyedik, egykori vezérigazgatója 
pedig a hetvenedik születésnapját ünnepli idén. 
A közel azonos időtartam jelentős részében nevük 
összeforrt, főmérnökként és vezérigazgatóként ugyanis 
Szekeres István az egykori ÉBKM Vízmű Vállalat, majd 
pedig jogutódja, a BÁCSVÍZ Zrt. meghatározó formálója 
volt, akivel a kerek évforduló kapcsán otthonában 
beszélgettünk.

interjú szekeres istván 
nyuGalmazott 
vezériGazGatóval

tisztesséG, BeCsület, kitartás

„Mindenkiben lakozik valamilyen tehetség, 
melyet vezetőként fel kell ismernünk, és a 
megfelelő szerepkörben, a megfelelő időben 
teret kell adnunk a kibontakozásához. 
A BÁCSVÍZ-nél, úgy érzem, ez sikerült.” 
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hosszú távon fenntarthatatlan szervezetet az ország elsőként megalakuló 
víziközmű részvénytársaságává formáltuk át. Immár a tényleges felada-
tainkra, a víz- és csatornaszolgáltatásra koncentrálva indulhattunk el egy 
hosszú, a műszaki és gazdálkodási modernizációra épülő úton. A helyzet 
cseppet sem volt könnyű, politikai, gazdasági és emberi szempontból 
sem. A korábbi, szinte korlátlan lehetőségekkel rendelkező vállalatirányí-
tási szisztémát újragondolva immár első számú vezetőként meg kellett ta-
nulnom a tulajdonosaink fejével is gondolkodni, úgy figyelembe venni és 
kiszolgálni a helyi, sőt akár az országos politikai igényeket, hogy közben 
megőrizzem a szakmaiságunkat. Embert próbáló egyensúlyozás volt ez, 
de ahogy látom, a mostani helyzet sem sokban különbözik ettől.

VP: Említetted a modernizációt, az új szemléletmódot. Honnan indultak 
és hová jutottak ezek a folyamatok?

SzI: Amikor átvettem a vállalat irányítását, tisztában voltam azzal, 
hogy csak akkor tudunk megfelelni az új korszak kihívásainak, ha mi 
magunk is megújulunk, és nemcsak szervezeti, hanem műszaki és gaz-
dálkodási értelemben is. A sikerességhez szükség volt a jó és összetartó 
szakemberekből álló csapatra, a megfelelő technológiára és ötletekre, 
innovációra. A technológiai elemeket hozzá kellett hangolnunk a draszti-
kusan csökkenő fogyasztási igényekhez, emellett a hatékonyság növelése 

érdekében modern, az addig alkalmazottnál fejlettebb műszaki eszközö-
ket állítottunk csatasorba. Különösen büszke vagyok az irányítástechnika 
terén elért eredményeinkre, de szintén nagy jelentősége volt a járműpark 
megújulásának és a korszerű nagyvállalati informatikai rendszer kiépíté-
sének. Szerencsére a rendszerváltást követően megszűntek a korlátozá-
sok, így már mi is hozzáfértünk a legmodernebb nyugati technológiákhoz, 
melyek révén emelni tudtuk a szolgáltatási színvonalat. A kollégák képzé-
sére is nagy hangsúlyt fektettünk, a tudást értéknek tekintettük. Örömmel 
tölt el, hogy ez a folyamat nem szakadt meg, és nyugállományba vonulá-
som után is láthatom, ahogy évről évre épül, szépül, tovább korszerűsödik 
a vállalat.

VP: Immár hét éve, hogy átadtad a 
stafétabotot. Hogy telnek a minden-
napjaid?

SzI: A vezetői feladatokkal járó 
intenzív leterheltség után egy eny-
he levezető időszak következett, ki-
sebb-nagyobb, még a szakmához kö-
tődő feladatok ellátásával. Manapság 
azonban már inkább külső szemlélő-
ként követem az ágazatot érintő híre-
ket, eseményeket. Az ember onnantól, 
hogy bekerül az iskolába, egészen a 
nyugdíjba vonulásáig egy ritmusos, 
de szabályok alkotta életvitelt foly-
tat, sokszor nem csinálhatja azt, amit 
igazán szeretne, amihez kedve lenne. 
Én már megtehetem, hogy a magam 
ritmusában, a saját tempómban éljem 
a mindennapjaimat, azokkal a dolgok-
kal foglalkozhassam, melyek örömet, 
kikapcsolódást jelentenek számomra. 
Köztudott, hogy szeretem a színházi és 
komolyzenei eseményeket, szerencsé-
re most már több időm van ezekre is, 
akárcsak az utazásokra, olvasásra. Gon-

dolataim frissen tartása érdekében napi szinten fejtek sudokufeladványo-
kat, emellett igyekszem az egészséges életmód érdekében minél többet 
sétálni, mozogni. A friss alapanyagok beszerzése és az emberekkel való 
találkozás, kommunikáció érdekében gyakran járok a városi piacra, de szí-
vesen hódolok a fotózás szenvedélyének is. Immár azt gondolom, hogy az 
egészség az ember legfőbb értéke, mely lehetővé teszi egy szép és teljes 
öregkor megélését is.

Vezérigazgató Úr, köszönöm az interjút, és minden munkatársa nevében 
kívánok jó egészséget, sok örömet a számodra kikapcsolódást, pihenést 
jelentő tevékenységekben!

Az interjút Szekeres Istvánnal Temesvári Péter (BÁCSVÍZ Zrt.) készítette.

„A szakmát vagy szenvedéllyel csinálja 
az ember, vagy le kell állni!”
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Referenciák, avagy  
automatizálás a gyakorlatban

Integrált automatikai rendszerek helyszíni bejárással

Országos bemutató

Szeretettel meghívjuk az SB-Controls Kft országos rendezvénysorozatára!

A részletek és a jelentkezési lap megtalálható honlapunkon: www.sb-controls.hu

Dátum	Helyszín

Március 25. Zöld minõsítésû irodaház, Budapest

Március 26. Ivóvízhálózat folyamatirányítási rendszere, Kecskemét

Március 27. Távfûtési rendszer távfelügyelete, Szekszárd

Március 28. Pannonhalmi Fõapátság biomassza fûtõmûve, Pannonhalma

Április 1. Nemzetközi repülõtér épületautomatikai rendszere, Budapest

Április 2. Megyei kórház épületautomatikai rekonstrukciója, Békéscsaba

Április 3. Termálvíz hasznosítás – gáztalanítástól a fûtésig, Berekfürdõ

Április 4. Szennyvíziszap- és veszélyeshulladék-égetõ, Sajóbábony
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