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szakmai pályafutásom 
mérföldkövei
A Somogy Megyei Víz- és Csatornamű Válla-
latnál ekkor kezdődött a települések vezeté-
kes, közkutas építési programja. Kaposváron 
működött a szennyvíztisztító telep, és a város 
egyharmadán volt szennyvízcsatorna-hálózat. 
Elkészült a városi termálfürdő „tisztasági egy-
séggel kibővítve”. Első beosztásom hálózati se-
gédművezető volt, és Kaposvár vízhálózatának 
üzemeltetését kaptam feladatul. A szerelők és 
a hibaelhárításban dolgozó segédmunkások 
akkor még kerékpárral közlekedtek, azon szál-
lítva a szerszámosládát, anyagot, ásót, lapátot. 
A javításhoz használt Gibault-, ÉFK-kötések és a 
trepnik képviselték az akkori technikát. Tettem 
a dolgom. Januárban a vállalat főmérnöke kö-
zölte, hogy az elkövetkezendő időben meg kell 
ismernem a vállalat tevékenységének minden 
területét.

Februártól a csatornahálózatra kerültem, 
majd a szennyvíztisztító telepre. Kicsit meg-
szeppentem, de az elvárásoknak megfelelően 
végeztem a feladatomat. Megtanultam a csa-
tornamosatás egyedi technikáját, az iszapolást, 
a vödrözést, a dugók elengedését. Kezdetben 
a látvány és az illatok miatt voltak nehézsége-
im, de a tisztítótelepen már bírtam a körülmé-
nyeket.

1970 nyarán már az építési osztálynál 
dolgoztam a kaposvári utcák hálózatbővítési 
munkáit irányítva. Ez a legendás eternitcsöves 
építés időszaka volt Simplex- és Reka-kötések-
kel. Szeptemberben már mint a termálfürdő 
vezetője folytattam munkámat. Ennek a szép 
és kihívásokkal teli időszaknak az 1971. februá-
ri katonai behívó vetett véget. 

1973-ban az új építésű, Füredi úti vállalati 
központba jöttem vissza. Szolgáltatási csoport-
vezetői beosztásom szerint az egész megyei 
víziközmű-szolgáltatás működtetéséért felel-
tem. Racionálisan, az üzembiztonságot szem 
előtt tartva működött a megyei víziközmű- 

szolgáltató cég. A feladatok növekedésével be-
láttam, hogy szakmai tudásomat bővíteni kell. 
1979-ben felvételt nyertem a Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola Bajai Vízgazdálkodási Intéze-
tének vízellátási és csatornázási szakára.

A főiskola szelleme, az oktatás magas szín-
vonala tovább erősítette bennem a szolgálta-
tás iránti elhivatottságot. Az ott szerzett tudás 
és az 1983-ban átvett diplomám nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy  még átfogóbb fejleszté-
seket koordináló beosztásban dolgozzam a 
vállalatnál mint osztályvezető. 

A Somogy Megyei Víz- és Csatornamű Vál-
lalat 1980-ban integrálódott a Dunántúli Re-
gionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalatba. 
Komoly szervezeti változások után mint üzem-
igazgatóság dolgoztunk tovább. Kaposvár víz-
ellátásának biztosítására üzembe helyeztük a 
Fonyód–Kaposvár távvezetéket, melynek üze-
meltetése komoly kihívást jelentett.

A vízügyi szolgálatnál maradva 1987 de-
cemberében a Somogy Megyei Tanács Építési, 
Közlekedési és Vízügyi Osztályán mint vízel-
látási főmérnök kezdtem meg a munkát. A 
megye átfogó vízgazdálkodásával összefüggő 
államigazgatási és beruházási feladatokat vé-
geztem teljes szakmai önállósággal. Felgyor-
sult a víztársulati formában, a társulati beruhá-
zásban megvalósuló vízművek építése, és 47 
településen kezdődött meg a koordinálásom 
alatt a vízműépítés. Ekkor belül épült ki a Ba-
laton körül a szennyvízcsatorna-hálózat, és a 
vízgyűjtő területen kívülre vezettük a kezelt 
szennyvizet.

1986-ban vezető tervezői jogosultságot 
szereztem, és néhány kollégámmal egy vízi-
közmű-építéssel és -tervezéssel foglalkozó 
gazdasági társaságot alapítottunk. Ebben az 
időszakban 21 vízmű kiviteli tervét készítet-
tem el komplett engedélyeztetéssel, melyből 
számos a társaság kivitelezésében épült meg.

A rendszerváltozás a vízművek üzemeltetésé-
ben is jelentős változásokkal járt. A lehetőségekkel 

Gyermekkor
Hőgyészen születtem 1950-ben, a település-
hez generációs kötődésű családban. Édes-
apám órásmester, édesanyám postatiszt volt. 
Emlékeimben sokszor visszatér a téli estéken 
a cserépkályha tüzének melege melletti mesék, 
dalolások hangulata vagy a rádió „varázssze-
mének” fénye melletti rádióhallgatások.

Általános iskolai tanulmányaimat Hőgyé-
szen végeztem. Jól képzett, elhivatott peda-
gógusok tanítottak, megszerettették velem 
a tudás birtoklásának ízét. A szakkörökben 
lehetőségünk volt az érdeklődésünk szerinti 
ismeretek bővítésére és sportolásra is. Nagy 
szorgalommal készült az iskola az év végi tor-
navizsgákra, ahol közös gyakorlat bemutatásá-
val a szülőket is bevonhattuk az élménybe.

Osztályfőnököm korán megkedveltette 
velem az olvasást. A könyvek szeretete révén 
Verne regényei és az indiántörténetek után 
eljutottam a nagy utazásokat bemutató és 
a klasszikus magyar regények olvasásához. 
Ebben az időszakban – mint sok más fiú – az 
olvasás által felszabadított képzelet hatására 
elhatároztam, hogy tengerész leszek.

tanulóévek
Az általános iskola után szüleim biztatásá-
ra jelentkeztem a Pécsi Zipernovszky Károly 
Gépipari Technikumba. Utólag végiggondolva 
életem meghatározó időszaka volt a középis-
kola, ahol kiváló szakmai tudású, nagy tekin-
télyű tanárok tanítottak. Az osztályfőnöki órák 
kezdettől fogva az emberi kapcsolatokra, az 
illemre, a helyes viselkedésre neveltek. A város 
középiskolái közötti szellemi és sportversenye-
ken mindig előkelő helyen végzett az „Ipari”!

Az iskolai évnyitók és évzáró ünnepélyek 
közös élménye, hangulata máig önbecsülést 
és tartást ad. Komoly elvárásoknak kellett 
megfelelnie annak, aki a technikusi oklevél 
megszerzését tűzte ki célul. Az oklevéllel a 
zsebemben, átgondolva a tengerészi pálya 
előnyeit és hátrányait 1969. szeptember 1-jén 
elhelyezkedtem Kaposváron a Somogy Megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalatnál.

iFt miklós
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A folyamatosan megújított, ISO 9001, ISO 
14001 szabvány szerinti Környezetközpontú 
Integrált Minőségbiztosítási Rendszer 2011-től 
kibővült a kaposvári II. sz. szennyvíztelep EMAS- 
akkreditációjával. A vízbiztonsági feladatok ISO 
22000 minősítésével a társaság szabályozott 
tevékenysége teljessé vált. Elkészült a KAVÍZ Kft. 
akkreditációs dokumentációja, mely alapján az 
első 13 víziközmű-társaság között 2013. október 
3-án megkaptuk a határozatlan időre szóló, kor-
látozás nélküli működési engedélyt.

A vízügyi ágazatban több mint 45 évet 
dolgoztam. Az élethez szükséges ivóvízellátást, 
szennyvízelvezetést és -tisztítást hivatásom-
nak tekintettem. Ebben mindig megértően 
támogatott a családom, csak így tudtam nyu-
godt körülmények között végezni munkámat.

társadalmi szerepvállalások
A Magyar Víziközmű Szövetség elnökségébe 
2004-ben választottak be először a városi víz-
művek képviseletében. Az elnökségben szak-
mai tudásommal igyekeztem közreműködni az 
ágazati feladatok megoldásában és erősíteni 
az üzemeltetés iránti elkötelezettséget. Három 
cikluson keresztül dolgoztam ott, ebből kettő-
ben a laboratóriumi munkacsoport elnökségi 
összekötőjeként magam is sok hasznos isme-
retet szereztem.

A Magyar Hidrológiai Társaságnak 1973-
tól vagyok tagja. A Somogy megyei területi 
szervezetnek 2001-től 2014-ig elnöke vol-
tam. Az országos elnökségben 2006-tól mint 
alelnök dolgoztam a víziközmű-szolgáltatók 
érdekeit képviselve. Mindig fontosnak tartot-
tam a szakmai képzést. A barcsi Dráva Völgye 
Szakközépiskolával közeli munkakapcsolatba 
kerültem az ott folyó magas szintű szakmai 
oktatás támogatójaként. Az oktatáshoz kap-
csolódóan 2004 és 2008 között miniszteri 
megbízást kaptam a környezet- és vízgaz-
dálkodási technikus szakmai vizsgabizottság 
elnöki teendőinek ellátására. Hittel és lelkese-
déssel végeztem ezt a munkát, a jól felkészült 
jelöltek magas szakmai tudásról tettek tanú-
bizonyságot.

Az ágazatban végzett szakmai munkássá-
gomért 2009-ben Vásárhelyi Pál-díjat kaptam, 
a Magyar Hidrológiai Társaságtól pedig ugyan-
ebben az évben Pro Aqua-emlékérmet. A Ma-
gyar Víziközmű Szövetség 2014. március 21-én 
a Víziközmű Ágazatért-érdeméremmel ismerte 
el szakmai munkámat.

2014 végén nyugdíjba vonultam, de az 
ágazat helyzetét továbbra is figyelemmel kí-
sérem. Hasznosítani szeretném az elmúlt négy 
évtized szakmai tapasztalatait, segítve az ága-
zat előtt álló kihívások megoldását.
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élve Kaposvár és a környezetében lévő három 
település (Juta, Kaposhomok és Zselickislak) 
saját üzemeltetésben tervezte működtetni a 
tulajdonukba került vízműveket, ezért (elsőként 
az országban) az érintett önkormányzatok 15 
éves időtartamra koncessziós pályázatot írtak 
ki vízi közművek üzemeltetésére, egy 50 milliós 
alaptőkével alapítandó koncessziós társaság lét-
rehozásával. A pályázatot – jelentős vízdíjcsök-
kentés mellett – a magántulajdonosok által lét-
rehozott Kaposvári Vízművek Kft. koncessziós 
társasága nyerte meg a 1994 és 2009 közötti 
időszakra. Aktívan részt vettem a pályázat ki-
dolgozásában, a társaság előkészítési munká-
jában. A nyertes társaság tulajdonosai 1994. 
januártól kineveztek az új társaság ügyvezető 
igazgatójává.

Megvalósíthattam minden, üzemeltetés-
ben tevékenykedő vezető álmát, egy „új típusú 
szolgáltató” társaságot szervezhettem meg 
munkatársaimmal. A kezdet mozgalmas, nehéz, 
kihívásokban bővelkedő időszak volt. A szakmai, 
gazdasági feladatok megoldása mellett erősíte-
ni kellett a bizalmat a tulajdonos önkormányza-
tok és a szakmai befektetők között. A gazdasági 
önállósággal, a saját vízbázis maximális mű-
ködtetésével fokozatosan javultak a gazdasági 

mutatók. A lakossági víz- és csa-
tornadíjak alacsonyan tartásával, 
a keresztfinanszírozás szakmai 
érv rendszerének alkalmazásával 
a társaság megfelelt a tulajdonos 
önkormányzat elvárásainak.

A koncessziós társaság min-
den munkavállalója hittel, biza-
lommal és a közműszolgáltatás 
iránti elkötelezettséggel dolgo-
zott. Mindent fel kellett építeni a 
hibaelhárító egységtől az ügyvite-
li rendszeren keresztül a szenny-
vízcsatorna karbantartásáig. Elké-
szültek a vízműtelepek vízkezelő 
berendezései, megoldottuk a víz-
ellátó hálózat teljes körű mecha-
nikai tisztítását, és kiváltottuk a 
vízminőségi problémákat okozó 
NA600-as acélvezeték-szakaszt. Ki-
épült Kaposvár város teljes körű 
szennyvízcsatorna-hálózata.

A társaság kiemelt figyelmet 
fordít a minőségvizsgáló laborató-
riumra, mely 1996 óta akkreditált. 
Az ottani tevékenység folyamato-
san bővül, és jelenleg kémiai, bio-
lógiai és bakteriológiai vizsgálato-
kat is végeznek.

A szakmunkásgárda és a veze-
tők folyamatos továbbképzésével 

emelni tudtuk a műszaki, gazdasági színvo-
nalat. A társaság nagy figyelmet fordított a 
szakmai szervezetekkel történő kapcsolatokra. 
1996-tól tagok voltunk a MaVíz jogelőd szer-
vezetében, és a társaság szakemberei mindig 
vállaltak feladatot a szakmai bizottságokban. 

Mivel az önkormányzatok úgy döntöttek, 
hogy nem hosszabbítják meg szerződést, új 
üzemeltető rendszer kialakítása lett a feladatom. 
A tulajdonos önkormányzatok 2008-ban mega-
lapították a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű 
Kft.-t, mely az átvett személyi és tárgyi feltéte-
lekkel zökkenőmentesen folytatta az üzemelte-
tést. Megbízást kaptam a 2011. január 1-je óta 
a Kapos Holding Zrt. tagvállalataként működő 
társaság ügyvezetői feladatainak ellátására.

A 2010-ben megkezdődött ágazati változá-
sok, valamint az új víziközmű-törvény újabb ki-
hívások elé állított bennünket. A KAVÍZ Kft. mű-
ködési területe folyamatosan bővült, 2012-ben 
a Somogyvíz Kft. beolvadt a társaságba. Ezzel a 
bővüléssel az ellátott települések száma 59-re 
nőtt. A törvényi előírások betartása érdekében 
módosult a szervezeti felépítés, és megtörtén-
tek azok a személyi változások, amelyek szük-
ségesek voltak a működési akkreditáció meg-
szerzéséhez. 
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nincs más teendője, mint beolvasni a Qr-kódot vagy felkeresni 
a www.maviz.org/vizmupanorama weboldalt, és máris lapozhatja a
víziközmű-ágazat nélkülözhetetlen szaklapját.

panoráma

víz
mŰa víziközmű-ágazat 

szakmai lapja

Engedjen szabad utat 
az információ áramlásának. 
Online formában is.


