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Észak-magyarországi Állami Építőipari Vállalat 
keretein belül 1971–72-ben két ózdi országos 
kiemelt beruházás – a folyamatos acélöntőmű 
(FAM), a jelenleg is működő rúd- és dróthen-
germű (RDH) – és az ózdi szennyvíztisztító te-
lep bővítésének és rekonstrukciójának összes 
mélyépítési munkáit mi végeztük. 

A katonaidő letelte után a Városi Tanács be-
ruházásokkal foglalkozó Terv Csoportjához ke-
rültem vissza. Több mint negyven évvel ezelőtt, 
1973 nyarán az elkészült egri északi vízmű át-
adás-átvételi eljárása során kerültem először 
kapcsolatba – mint később kiderült – jelenlegi 
munkahelyemmel. Ezt követte az akkor épülő 
új egri szennyvíztisztító telep beruházása. 

Időközben – a családi tradícióknak meg-
felelően – elvégeztem az Állam- és Jogtudo-
mányi Egyetemet, letettem a szakvizsgát, és 
párhuzamosan szereztem egy szakjogászi dip-
lomát is. Külön öröm számomra, hogy mindkét 
szakmámat kezdettől fogva folyamatosan tud-
tam gyakorolni és hasznosítani. Amíg munka-
helyi leterheltségem lehetővé tette, szabad 
időmben magántervezőként és igazságügyi 
szakértőként is tevékenykedtem. A mai napig 
tagja vagyok a Miskolci Igazságügyi Műszaki 
Szakértői Kamarának.

Következett öt év „kitérő” a Tarnaleleszi 
„Egyetértés” Mezőgazdasági Termelőszövetke-
zetben. Ez az időszak volt az, amely vállalko-
zási ismereteimet alapozta meg. A szövetkezet 
tényleges fő tevékenysége – a gyenge adottsá-
gú termőföldek miatt – a Budapesten működő 
több mint százfős ipari főágazat, beleértve a 
közműépítéssel foglalkozó részleget, valamint 
a Heves megyében működő építőipari ágazat 
és az erdészeti tevékenység volt. 

Eredetileg régésznek készültem. Mint egri gye-
rek, akinek első olvasmánya ötéves korában 
az Egri csillagok, és egyik legmeghatározóbb 
élménye a szüleivel való séta az egri várban – 
komoly motivációt jelentettek. Középiskolás 
koromban már ásatásokon vettem részt. A ré-
gészoktatás korlátozása miatt érettségim évé-
ben nem indult ilyen képzés. 

Mivel rajzolni nagyon szerettem, az akkor 
induló Debreceni Felsőfokú Építő Gépészeti 
Technikum (jelenleg a Debreceni Egyetem 
Műszaki Főiskolai Kara) építész szakára jelent-
keztem, amelyet ipari építész szakirányon vé-
geztem el. 

1970. augusztus 1-jén gyakornokként ke-
rültem az Egri Városi Tanács Építési, Közlekedé-
si és Vízügyi Osztályára. 

Következett a két év katonaság egy „mű-
szaki alakulatnál”, melynek állománya a mi-
nisztériumok közötti megállapodás alapján 
a kiképzés mellett a hét öt napján építőipari 
beruházásokon dolgozott. Még nem sejtettem, 
hogy ez a két év milyen szakmai és vezetési elő-
nyöket fog jelenteni a későbbiek folyamán. Be-
osztásom ún. „századtechnikus” volt, ami gya-
korlatilag munkanapokon a századparancsnok 
műszaki helyettesét jelentette. Ennek során 
huszonévesen közel kétszáz katonát kellett irá-
nyítani és felügyelni – akik munkabrigádokba 
voltak szervezve –, és összetételük szakmun-
kásoktól kezdve volt galeritagokig terjedt. Az 

1985 márciusában kerültem a Heves megyei 
Vízmű Vállalathoz igazgatási és jogi osztályveze-
tői beosztásba, és egy ideig az akkor még műkö-
dő Tervező Csoport vezetője is voltam. 

1990-es évek első fele: a történet közismert, 
a megyei vízművek és a víziközmű-ágazat szét-
aprózódásának időszaka, mely nem érintette 
az öt állami tulajdonban maradó szolgáltatót. 
Meg kell jegyezni, hogy az állami vagyon ön-
kormányzatok részére történő átadásáról szóló 
törvénybe talán elég lett volna akkor egy – a 
működő szervezetek megtartására irányuló – 
mondat a szétesés elkerülésére. A tulajdonos-
sá vált önkormányzatok érthető módon nem 
voltak felkészülve a rájuk háruló feladat meg-
oldására. Jelentős részük úgy gondolta, hogy 
önállóan kedvezőbb feltételekkel tudnak üze-
meltetni. A helyzetet súlyosbította az árható-
sági jogkör önkormányzatoknak történő „rajta-
ütésszerű” átadása 1994. január 1-jei hatállyal. 
A szétesés másik oka a helyzettől függően 
egyik esetben az egységes vízdíj alkalmazása, 
másik esetben a differenciált vízdíj alkalma-
zása volt. Elődöm betöltve a nyugdíjkorhatárt 
ekkor ment nyugdíjba. 

Az alapító önkormányzatok polgármeste-
rei – figyelembe véve azt is, hogy az átalakí-
tással kapcsolatos tárgyalásokon rendszeresen 
részt vettem – felkértek az egyéves határozott 
időtartamra alapított Heves Megyei Vízmű 
Részvénytársaság ügyvezető igazgatói felada-
tának ellátására. A megbízatás egy évre szólt, 

„jogi és műszaki végzettsége is van, biztosan 
végre tudja hajtani az üzemegységenkénti tár-
saságok létrehozását”. Az egy év rövidnek bizo-
nyult, így a működés időtartama másfél évvel, 
1996 közepéig meg lett hosszabbítva. 

dr. Bánhidy péter

Öt óra múlt néhány perccel. Kilépek az 
ajtón, Erik, az ír terrier beleszippant a friss 
levegőbe, kedélyállapotomat mérlegelve 
a póráz gyengéd meghúzásával javaslatot 
tesz az út irányára, gyakorlatilag elvisz 
sétálni. Rendezem a gondolataimat, 
átgondolom a feladatokat, kezdődik a nap.

a heves megyei vízmű zrt. 
vezérigazgatója

non videri,
sed esse*

nem látszani,
hanem lenni

*jelmondat az
Andrássy család

címerében
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A ki nem mondott feladat két-
irányú volt. A belső egység meg-
teremtése, mert egy szervezetet 
kívülről csak akkor lehet megbon-
tani, ha annak morális egysége is 
megbomlott. Az akkori üzemveze-
tők részben már az igazgatói szé-
ket érezték maguk alatt. A másik 
feladat az alapító tulajdonosok meggyőzése 
arról, hogy az egyben maradó társaság műszaki 
és gazdasági szempontból is hatékonyabb, min-
denki számára előnyösebb.

A csapatépítésnél adott volt a képzett szak-
ember-garnitúra. Meg kellett teremteni a bizal-
mat és a jövő iránti hitet. Az általam is vallott 
vezetési elvet legjobban a következő idézet fe-
jezi ki: „Aki meg akar felelni vezető pozíciójának, 
annak elég értelmesnek kell lennie, hogy a fel-
adatokat a megfelelő emberekre bízza – és elég 
önfegyelemmel kell rendelkeznie, hogy ne kon-
tárkodjon bele a dolgukba” (Theodore Roosevelt).

Két és fél év után az igazgatóság javasla-
tára a közgyűlés a működési időtartamot hatá-
rozatlan idejűvé változtatta, a társaság egyben 
maradt. A pozitív döntés meghozatalában 
meghatározó szerepe volt a legnagyobb tulaj-
donos, Eger Megyei Jogú Város közgyűlésének. 
Ebben az időszakban gyakorlatilag nem vol-
tam szabadságon, képviselő-testületi ülésről 
képviselő-testületi ülésre jártam. 

Nem oldódott meg viszont az a feszült-
ség, amelyet az árhatósági jogkör gyakorlása, 
illetve a díjképzés jelentett. Sikerült azonban 
kialakítani egy olyan szolidaritáson alapuló 
kompenzációs díjrendszert, továbbá egy díj-
képzésre vonatkozó képletet, amely 1997-től 
lényegileg biztosította a díjak elfogadását. 

Erről az időszakról azt is el kell mondani, 
hogy a megmaradt megyei jellegű vízművek 
hivatásuk iránt elkötelezett vezetői és munka-
társai nélkül a szolgáltatás még lehetetlenebb 
helyzetbe került volna. 

A stabilitás és a belső egység megteremté-
se még jobban kibontakoztatta munkatársaink 
kreativitását. Folyamatosan új műszaki meg-
oldásokat vezettünk be, fejlődött az irányítás-
technika és az integrált informatikai rendszer. 
Megfelelő elhelyezést kaptak az üzemegységi 
központok, megvalósult az akkreditált közpon-
ti laboratórium bővítése és korszerűsítése. Két 
épületrész közötti terület beépítésével elké-
szült az új központi ügyfélszolgálat. Megtisztel-
tetés volt számomra, hogy az átadáson egymás 
mellett álltunk a tervezővel, aki évtizedekkel 
korábban, tanulóéveimben „mesterem” volt a 
tanácsi tervezővállalatnál. 

Szakmai szempontból számomra és a tár-
saság számára is sokat jelent a Magyar Hidro-
lógiai Társaság Heves Megyei Szervezetének 
munkájában történő részvétel, valamint a 
Magyar Víziközmű Szövetség Elnökségében 
eltöltött tizenkét év. Közreműködtünk több 
igazgatói, főmérnöki, gazdaságvezetői érte-
kezlet, MaVíz Víziközmű Szerelőverseny és 
Kárpát-medencei Hidrológiai Találkozó ren-
dezésében. 

Társadalmi megbízatásom, hogy a vállal-
kozók bizalmából tizenkét éve vagyok a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke és 
ezzel együtt a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara Elnökségének tagja. A fiatal kamarai csa-
pat munkáját talán egy példával jellemezném. 
Az Európai Vállalkozási Díj 2011 pályázaton 
energiahatékonysági programjával a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a nemzet-
közi mezőnyben második helyezést ért el.

Munkámért kapott elismerések a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt, a Magyar 
Hidrológiai Társaság Pro Aqua Emlékérme, a 
VOSZ 2013. év Vállalkozója Díj, a MaVíz Elnök-
sége által adományozott Víziközmű Ágazatért 
Érdemérem egyben a csapatmunka elismeré-
sét is jelentik.

Köszönettel tartozom családomnak, köz-
gazdász feleségemnek és jogász gyermekeim-
nek a kiegyensúlyozott családi háttér biztosítá-
sáért, mely nélkül az elmúlt évtizedek munkája 
megvalósíthatatlan lett volna. Örömet és a jövő 
zálogát jelenti négy fiúunokám. 

Fél hat van, a séta a végéhez közeledik. Erik 
elégedett. Készülni kell, hogy hét órakor a cég-
nél legyek.

Az ég még kissé borongós, vajon mit hoz a 
mai nap? Bízom benne, hogy Sol omnibus lu-
cet, „a nap mindenkire ragyog”.


