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Károlyi András 38 éven keresztül dolgozott a 
Fővárosi Vízművek Zrt.-nél. Kapcsolata a társa-
sággal 1996-os nyugdíjba vonulása után sem 
szakadt meg. Eleinte lakótelepi gépházak épí-
tését tervezte, majd tervezőosztályi vezetővé 
lépett elő. 2008-ban az ő közreműködésével 
készült el a társaság 140 éves évfordulójára 
készített „Vízműtörténet” című könyv. 2006-
ban Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott, 3 
alkalommal érdemelte ki a kiváló dolgozó el-
ismerést.

Kondor Éva, az Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. laboratóriumvezetője 24 éve ke-
rült a társaságoz mint laborvezető. Analitikus-
ként és vegyészként a Vízminőség-ellenőrzési 
Osztály vezetője lett. A társaság támogatásával 
az elmúlt évek során egy olyan csúcslaborató-
riumot alakított ki, ahol rendelkezésre állnak 
mindazok a korszerű műszaki és személyi fel-
tételek, melyek teljes mértékben biztosítják a 
jogszabályi előírások által megkövetelt labo-
ratóriumi vizsgálatok elvégzését. 2012 óta a 
MaVíz Laboratóriumi Bizottságának tagja, je-
lenleg az elnöke.

Lauda Brigitta műszaki vezető 22 éve került az 
Északdunántúli Vízmű Zrt.-hez. Gyakornokként 
csatlakozott a társasághoz, nem sokkal később 
üzemi főelőadóként összehangolta és irányí-
totta a nagyegyházi és zsámbéki telephelyek 
karbantartási, beruházási és vállalkozási tevé-
kenységét. Munkája mellett két szakmérnöki 
diplomát is szerzett. Szakmai tudásával nagy-
mértékben hozzájárul a víziközmű-szolgáltatás 
magas színvonalának fenntartásához.

Molnár Erzsébet 43 éve, 1974-ben admi-
nisztrátorként kezdett az Északmagyarországi 
Regionális Vízművek Zrt.-nél dolgozni. Később 
kontírozó könyvelő lett, és megszerezte az 
üzemgazdász diplomáját. 1992-ben vált cso-
portvezetővé, majd 2 évtizeden keresztül va-
gyongazdálkodási előadóként dolgozott. Szak-
területe a tárgyieszköz-nyilvántartás. Munkáját 
mindig igyekszik maximálisan elvégezni, kol-
légái bármikor számíthatnak rá.

Fábián Attila István, a Víz- és Csatornaművek 
Koncessziós Zrt. Szolnok gépjárműjavító csoport-
jának vezetője több mint 30 éve autószerelő-
ként került a céghez. Kiemelkedő munkája és 
gyakorlati tapasztalatai révén gépjárműjavító 
csoportvezetővé lépett elő. Csoportvezetői 
feladatai mellett 2006-tól szakszervezeti tit-
kárként is helytáll. 2016-tól üzemi tanácselnök-
ként képviseli a dolgozók érdekeit.

Hók Vilmos, a Fejérvíz Zrt. gépészeti és szállí-
tási üzemmérnökség-vezetője 29 éve műszaki 
osztályvezető-helyettesnek érkezett a társa-
sághoz. Tehetségének, munkabírásának és a 
céges átszervezéseknek köszönhetően mára 
két üzemmérnökség, a gépészet és a szállítás 
irányítója. Ezeken felül a vízmérőjavítás, a víz-
mérő-hitelesítő laboratórium vezetése és fel-
ügyelete is hozzá tartozik. Bármilyen feladat 
adódik, nem halogatja a megoldást, hanem a 
legcélravezetőbb módon megoldja, vagy mint 
jó vezető másokat késztet erre.

Horváth Ferenc, a Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. esztergályosmestere 30 éve került a társa-
sághoz. A dunakeszi szennyvíztelepen dolgo-
zik, a telep fejlődését, fejlesztéseit figyelemmel 
kíséri, aktív résztvevőként igen széles szakmai 
tudással rendelkezik. Szükség esetén a műve-
zető távollétében a művezetőséget teljes körű-
en és kifogástalanul irányítja. Mindezek mellett 
a házi átemelők, szerelvények szerelését-be-
szerzését, a lakatos-, hegesztő- és esztergályos-
munkák elvégzését felügyeli, irányítja.

Jászai Levente, a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. épí-
tési és hibaelhárítási műszakvezetője 1993-ban 
kezdett el dolgozni az akkori Miskolci Vízmű-
vek, Fürdők és Csatornázási Vállalatnál. Mun-
kaköre a felmérési és térképészeti osztályon 
hálózatfelmérő, -ellenőrző és hibahely-meg-
határozási feladatokra terjedt ki. 2005-ben 
került ki a vízművek körzetszerelőségére mint 
vízhálózati csoportvezető. Feladata a csőtöré-
sek elhárítása, a különböző hálózati meghibá-
sodások javításának koordinálása volt. Jelen-
leg építési és hibaelhárítási műszakvezetőként 
dolgozik.
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Víz Világnapi Emlékérem
A Magyar Víziközmű Szövetség a tagszerve-
zetek javaslatára Víz Világnapi Emlékéremmel 
tüntetett ki húsz olyan szakembert, aki a köz-
műves víz- és csatornaszolgáltatásban hosszú 
időn keresztül kiemelkedő szellemi tevékeny-
séget, illetve különösen hatékony gyakorlati 
munkát végzett. 

Ambrusits Balázs, a Tettye Forrásház Zrt. szeny-
nyvízkezelési osztályvezetője szennyvíztechnoló-
gusként, csoportvezetőként, majd üzemelteté-
si és szolgáltatási osztályvezetőként dolgozott. 
Jelenleg szennyvízkezelési osztályvezetőként 
végzi a munkáját. A tisztítási technológia átala-
kítása az ő szakmai irányításával valósult meg, 
valamint az iszaprothasztó és biogázerőmű 
építésében, üzemeltetésében szabad idejét is 
feláldozva vett részt. Előkészítő munkájának 
köszönhetően Pécs városa közel 6 milliárd fo-
rint európai uniós támogatást nyert, amivel 
hosszú távon, akár több évtizedre is biztosítani 
lehet az agglomeráció szennyvíztisztító tele-
pének magas színvonalú működését.

Bakos Lászlóné, a Szegedi Vízmű Zrt. értéke-
sítési osztályvezető-helyettese 23 éve, a belé-
pésétől kezdve folyamatosan az értékesítést 
támogató területeken dolgozott. 1996-tól 
vízdíjszámlázási csoportvezető, ezt követően 
irodavezető-helyettes, 2015-től pedig érté-
kesítési osztályvezető-helyettesként látja el 
feladatait. Irányítása alatt végzik feladatukat a 
számlázók, az ügyfélszolgálati munkatársak és 
a fogyasztói adatvizsgálók. Nagy szerepe volt 
a Libra-rendszer és a minőségbiztosítási rend-
szer bevezetésében.

Dzsudzsák Ferencné, az Észak-zalai Víz- és Csa-
tornamű Zrt. ivóvízágazat-vezetője 38 éve, fiatal 
pályakezdőként vett részt a kiépülő közműhá-
lózat tervezésében és kivitelezésében. 2001-től 
a zalaegerszegi térség üzemvezető-helyettese, 
majd 2004 óta ivóvízágazat-vezető. A legna-
gyobb kihívást a 14 települést érintő KEOP 
ivóvízminőség-javító projekt sikeres megva-
lósítása jelentette számára. Feladatait kiemelt 
pontossággal, nagy körültekintéssel látja el.

KITÜNTETéSEK 
A VÍZ VILÁGNAPjÁN 
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2007-ben már osztályvezető, 2016-tól pedig 
igazgatóként vezeti a budapesti szennyvízáte-
melők üzemeltetését. Nevéhez köthető több 
mint 200 automata átemelő és a 8 személy-
zetes szivattyútelepet felölelő távfelügyeleti 
rendszer kiépítése. 

Zsittnyán Zoltán, az ALFÖLDVÍZ Regionális 
Víziközmű-szolgáltató Zrt. divízióvezetője 14 éve 
került a társasághoz mint vízellátási és csatorná-
zási műszaki előadó. 2005-ben vezetői munka-
körbe került mint mérnökségvezető-helyettes, 
majd mint integrációs főmunkatárs. A 2014-ben 
megalakult 5. számú Területi Divízió vezetője 
lett. Feszített, határozott munkatempót diktál, 
ám emberileg mindenkihez jól viszonyul. Magá-
nemberként és vezetőként is elismerik.

Víziközmű Ágazatért érdemérem 
A Magyar Víziközmű Szövetség Elnöksége Vízi-
közmű Ágazatért Érdemérem kitüntetésben ré-
szesített öt olyan szakembert, aki a MaVíz-ben 
végzett önzetlen munkája során kimagasló 
kezdeményezéseket tett, illetve az ágazat 
egészére ható fejlesztésekben és eredmények 
megszületésében részt vett. Kitüntetésben ré-
szesült: 

Csollák István
vezérigazgató, BARANYA-VÍZ Zrt.

Dr. Orbán Veronika 
nyugdíjas főiskolai docens,mérnök, 
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.

Padra István 
komposztálási üzemvezető, Bácsvíz Zrt. 

Sütő Vilmos 
 csatornaszolgáltatási ágazatvezető 
 főmérnök, Bácsvíz Zrt. 
Székelyhidi András 

korábbi ügyvezető igazgató, Bajavíz Kft.

Az öt kitüntetettet és munkájukat a következő 
lapszámunkban mutatjuk be.

Reitter ferenc-díj
A Magyar Víziközmű Szövetség Víz az Élet Ala-
pítványának kuratóriuma az idén tizenötödik 
alkalommal ítélte oda a Reitter Ferenc-díjat. A 
szövetség legmagasabb kitüntetésében éven-
te egy kiemelkedő személy részesülhet. Az idei 
év Reitter Ferenc-díjasa Dr. Szlávik  Lajos pro-
fesszor emeritus, az MHT elnöke. A vele készült 
interjút portrérovatunkban olvashatják.

Kft.-nek. Szabó Sándor évtizedek óta kiemelke-
dő szinten művelt szakterülete a víz- és hőmeny-
nyiségmérés, a rádiós és távleolvasási rendsze-
rek, a smart metering. Éveken át a MaVíz Vízipari 
Tagozat vezetőségének tagja volt. Jelenleg az 
Értékesítési Bizottság tevékenységét segíti elő. 

Szigeti Attila műszaki igazgató 29 éve kezdett el 
dolgozni a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. 
jogelődjénél. 1994-től a Kalocsavíz Kft. vízellátás 
szakági üzemvezetőjének nevezték ki, amit ké-
sőbb főmérnöki beosztás rangra emeltek. 2003-
tól a társaság ügyvezető igazgatói feladatait lát-
ta el. Átalakulásokat követően 2014-től műszaki 
igazgatóként dolgozik. A MaVíz Műszaki Bizott-
ságának életében is aktív tevékenységet folytat, 
sosem riadt vissza a tényleges feladatoktól.
Takács István, a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és 
Csatornamű Zrt. vízszolgáltatási művezetője 35 
éve vízműgépészként lépett be a társasághoz. 
Később raktáros, vizes és szennyvizes ágazat-
ban művezető, majd 2004-től vízszolgáltatási 
művezetőként dolgozik a Kőszeg-Csepreg vá-
rosok művezetőségi területén. Tevékenysége 
során aktívan részt vett Kőszeg város szenny-
vízhálózatának kiépítésében, ivóvizes hálóza-
tok rekonstrukciós munkáinak irányításában. 
Korábban megszerzett tapasztalatait önzetlen 
módon átadja fiatalabb kollégáinak.

Tóth Attila, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
gazdálkodási vezetője 12 éve került a társaság-
hoz kontrolling osztályvezetőként. Az első év-
ben elindította a kontrolling szervezeti változá-
sait. 2006-ben a társaság szervezetkorszerűsítési 
projektjében a gazdasági terület szabályozá-
sának munkacsoport-vezetőjeként elsődleges 
feladata volt a tervezési és költségelszámolási 
rendszer továbbgondolása. 2011-től a Vagyon-
gazdálkodási Osztály vezetője. 2016-től irányít-
ja a társaság vagyongazdálkodási, pénzügyi és 

számviteli tevékenységét. 
Mindig a DRV Zrt. érdekeit 
szem előtt tartva végezte 
feladatát.

Vincze József, a  Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. 
munkatársa. Az Átemelő-
telepek Igazgatóságának 
igazgatója 37 éve gépész-
ként kezdte pályafutását, 
majd rövidesen üzemmér-
nökként dolgozott. Szak-
üzemmérnöki diplomát 
szer zett, majd üzemvezető-
nek, később csoportveze-
tőnek választották. 
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Dr. Prohászka László, a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. vezető jogtanácsosa 39 éve  csatlakozott 
a társasághoz. Kezdetben jogi előadóként dolgo-
zott, majd előléptették csoportvezetővé. 1993-
tól vezető jogtanácsosként oszlopos tagja volt 
a társaságnak. Szakmai alaposságához olyan 
precizitás párosult, amivel mindig maximálisan 
látta el feladatait. A MaVíz Jogi Bizottságának 
munkájában is sok éven át vett részt, biztosítva a 
kommunikációt a szervezet és a társaság között. 
2016 decemberében vonult nyugdíjba.

Szabó Csaba, a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. technológiai és környezetvédelmi osztályveze-
tője 1983-ban került a TRV Zrt. vízhasznosítási 
üzemigazgatóságára. 1988-ban a tiszaföldvári 
üzemegység vezetőjének nevezték ki. 2008-ig 
a Martfűi Vízmű műszaki vezetőjeként, majd 
a Martfűi Termál- és Gyógyfürdő fürdőveze-
tőjeként dolgozott. 2012-től volt a társaság 
műszaki főelőadója, üzemigazgató-helyettese, 
megbízott üzemigazgatója, műszaki vezetője. 

Szabó László, a Debreceni Vízmű Zrt. techno-
lógiai vezetője 46 éve szakmunkásként csat-
lakozott a társasághoz, majd a hévíztelepek 
szakmai irányítását végezte. 1980-ban már 
telepvezető-helyettes lett. 2002-ben három 
vízműtelep került összevonásra, ekkortól tölti 
be jelenlegi munkakörét mint technológiai 
vezető. 2015-ben Hajdú-Bihar megye 21 tele-
pülésen új fióktelepeket létesített. E térségi te-
lepüléseken a vízi közművek működtetésének, 
üzemeltetésének irányítását végzi.

Szabó Sándor, a Zenner & Becker Kft. ügyveze-
tője pályafutását a kereskedelemben kezdte. 
1990-ben értékesítői beosztásban lépett be a 
Becker Kft.-hez. Később kereskedelmi igazga-
tó, 2007-től üzlettárs, 2013-ban már ügyvezető. 
Jelenleg egyik ügyvezetője a Zenner & Becker 

Jámbor Kitti víz világnapi rajza


