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Lassan szokásunkká válik, hogy az 
év Reitter Ferenc-díjjal kitüntetettjét 
bemutassuk víz világnapi számunkban. 
Bár bemutatni, úgy vélem, nem sokaknak 
kell, és az is igaz, hogy jó három éve 
megjelent Szlávik Lajosról egy ismertető 
a szakmai életutat részletezve. Ezért most 
inkább mögénézünk ennek az életútnak, és 
azt keressük, miként érte el eredményeit, 
és azt firtatjuk, mit gondol néhány 
dologról vizes életünkben.

Zsebők Lajos: Korábbi írásokból tudom, gyermekként másfelé indult, és 
még később is vissza-visszaköszönt az irodalom, a verselés és a színját-
szás. Mégis műszaki pályára lépett. Engem különös módon érdekel, kiből 
mi lesz, és miért lesz az, aki. Hogyan történt a humán oldali érdeklődés 
felfokozódása után mégis a váltás?
Dr. Szlávik Lajos: Az irodalommal, a versekkel máig tartó barátság úgy 
kezdődött, hogy hihetetlen mennyiségű könyvet olvastam. Lehet, kissé 
koraérett gyerek voltam, és az is rásegített, hogy apám sokat olvasott. 
Meghatározó jelentőségű volt, hogy apám elvitt a megyei könyvtár-
ba, ahol könyvtárosként dolgozott egykori pesterzsébeti tanára, Féja 
Géza, az ismert író. Ő fogta a kezemet a könyvek világában tett első 
lépéseimnél. Később, tizennégy évesen már az Új Írást, a Nagyvilágot 
és a Kortárs irodalmi folyóiratot is olvastam. A másik oka az irodalmi 
irányultságnak, hogy nagyon könnyen tanultam verseket. Már öt-hat 
évesen feltettek az asztalra egy-egy vállalati rendezvényen, és én elsza-
valtam a hallás után megtanult verseket. Az előadást később is folytat-
tam, mert már nagyobbacskaként országos szavalóverseny aranyérme-
se is voltam, ahol Ascher Oszkár kategorizálta a díjazottakat. Ez raccsol, 
ez énekel, ez rosszul teszi a hangsúlyokat, kevesen maradtunk, akikre 
azt mondta, ennek a gyereknek nincs beszédhibája. Emlékszem, Garay 
János Obsitosát adtam elő a maga 26 versszakával. (Ezt 1959-ben a Ma-
gyar Televízió egyik gyerekműsorában is elmondtam.) Később megyei 
versenyeken induló, előadói hajlammal rendelkező társaimmal művé-
szeti együttest alakítottunk, színdarabokat adtunk elő. Hetedikes-nyol-
cadikos koromban egy osztálytársammal „Diákélet” címmel újságot is 
szerkesztettünk.

Zs. L.: Ez szívet melengető, de hát most mégis Reitter Ferenc-díjat kapott, 
és nem elsősorban a művészeti tevékenységéért. Miként lett mégis „mű-
szaki”, és miként lett vizes?

Sz. L.: Komoly ráhatás volt az életemben apám és nagyapám példája. 
Apámmal kezdem. Ő polgárit végzett Pesterzsébeten, majd nagyon jó 
képességű, mondhatnám, elit szerszámlakatosként kezdett el dolgozni 
a Weiss Manfréd gyárban Csepelen. A háború után mint élenjáró mun-
kásembert őt is kiválasztották, beiskolázták (belkereskedelmet tanult), 
és az akkori rendszernek megfelelően munkásigazgatót csináltak belő-
le. Előbb Debrecenben a MEZŐKER igazgatója lett, majd kinevezték a 
Békéscsabai Állami Áruház vezetőjének. Nagyon jó kereskedővé képez-
te magát, mindenütt ott volt, és mindenről tudott. Munkája jórészt ab-
ból állt, hogy a beszállítókkal, illetve a vevőkkel folyamatosan tárgyalt, 
beszélgetett, és szervezett. Ehhez kapcsolódik egy kedves családi tör-
ténet. A most 45 éves fiamtól mint kisgyerektől megkérdezték: hol dol-
gozik nagyapád? Megmondta. És a „mit csinál” kérdésre azt válaszolta, 
semmit. Hogyhogy? Hát ő az igazgató. Pedig éppen az volt édesapám 
legfőbb tulajdonsága, hogy mindig csinált valamit, sohasem állt meg, 
mindig létrehozott valamit, folyamatosan létrejött általa valami pro-
duktum. Tehát amit mintaként kaptam tőle, az az állandó tenni akarás 
és az eredményorientáltság.

Nagyapám is minta volt számomra. Hentes és mészárosként dol-
gozott Pesterzsébeten, de emellett afféle ezermesterként barkácsolt: 
babaházat készített berendezéssel együtt a húgomnak, vagy terepasz-
talt épített nekem működő kerekes kúttal. Valószínűleg itt találkoztam 
először úgy a vízzel, hogy lehet valamit kezdeni vele. Most úgy látom, 
nagyapámtól kaptam az alkotóvágyat.

Zs. L.: De ezeknek a mintáknak még mindig nincs sok közük a műszaki 
területhez.
Sz. L.: Volt más is, már kisgyermekként csodálattal fordultam az épü-
letek, építmények felé. Emlékszem, ahogy megcsodáltam Békéscsabán 
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a most szocreálnak nevezett házak impozáns homlokzatait, a boltíve-
ket és az oszlopokat. A legnagyobb csodát azonban a hidak jelentették 
a szememben. Tehát együtt volt a tenni akarás, az eredményorientált-
ság, az alkotás utáni vágy és a csodálatom tárgyai. Teljesen természetes 
volt, hogy a békéscsabai Út-, Híd- és Vízműépítő Technikumba vitt az 
utam. Bevallom, az irodalom és az előadó-művészet szeretete később 
sem veszett ki belőlem. Még tizenhét évesen is komolyan fontolgattam, 
színésznek megyek. De nem akartam középszerű színész lenni. Annak, 
hogy sikeres mérnök váljék belőlem, sokkal nagyobb esélye volt. Ezzel 
együtt a mai napig megvan bennem a művészetek szeretete. Szorgal-
mas színház- és koncertlátogatók vagyunk a feleségemmel. Olyannyira, 
hogy a – később kibontakozó – zene iránti vonzalmamban komoly he-
lyet foglal el Bartók Béla, és a mai napig olvasok klasszikus vagy kortárs 
verseket.

Zs. L.: A zenét eddig nem is tudtuk.
Sz. L.: Igen, ez később, a leningrádi egyetemi éveim alatt (a hatvanas 
évek második felében) ért el. Az akkori szobatársak – két indonéz diák 

– Beatles-lemezeket hozott, állandóan ezeket hallgattuk. Vettem egy le-
mezjátszós rádiót, és jöttek a komolyzenei lemezek is. Teljesen beleha-
barodtam az orosz zenei életbe. Életre szóló élmény volt Beethoven tíz 
hegedű- és zongoraszonátáját hallgatni bérletes előadásokon David 
Ojsztrah és Szvjatoszlav Richter előadásában! A képzőművészetre is Le-
ningrádban kaptam rá, az Ermitázs, az Orosz Múzeum kimeríthetetlen 
csodákat kínált.

Zs. L.: Őszintén irigylem, de ne szaladjunk ennyire előre, menjünk vissza 
a békéscsabai technikumba. Nemcsak hogy sok jót hallottam az iskoláról, 
de módom volt saját élményeket is szerezni róla. Tisztelettel gondolok 
vissza a tanárainkra. Mit adott ez az iskola?
Sz. L.: Tudást, szemléletmódot, magatartásmintát és, mondhatom, szel-
lemiséget. Barna Bálint, az igazgató olyan légkört teremtett, ami von-
zotta a legjobb tanárokat. Rendkívül erős volt a geodézia, a szilárdság-
tan, a vízgazdálkodás, a hídépítés és folytathatnám. Nagyon sokan, akik 
itt végeztünk, ebből éltünk az egyetemen. De nemcsak megtanították 
a szakmát, hanem szemléletmódot is adtak. Mondok egy példát. A víz-
gazdálkodást tanító Endrész László gyakran íratott röpdolgozatot. A/5-
ös írólapokat kellett használnunk. Első alkalommal Endrész tanár úr 
milliméter pontossággal megadta a mértékeket, amelyek szerint a lap 
jobb felső sarkát be kellett hajtani, és odaírni a nevünket. A dolgozatok 
beszedésekor a tanár úr a lapok alját, majd oldalát az asztalhoz ütöget-
te, és amelyiknél a behajtás mérete nem egyezett az előírttal, azt kihúz-
ta a pakliból, meg sem nézte, hogy mit írt az illető, rögtön egyest adott 
az elkövetőnek. A második dolgozatnál már mindenki tudta, mennyi-
re fontos dolog egy műszaki ember számára a pontosság. Drasztikus, 
de hatásos módszer volt. Lehet, én másként látom ezeket a dolgokat, 
mert végig kitűnő tanuló voltam. Könnyen vettem az akadályokat, első 
számú szervezője voltam az iskolai eseményeknek, egyszóval élveztem 
a környék, de lehet, hogy az ország egyik legnehezebb középiskoláját.

Zs. L.: Én nem voltam éltanuló, igaz, nem is kínlódtam a technikumban, 
de ezt teljesen hasonlóan látom. Ez az iskola örök érvényű tudást és erköl-
csi tartást adott. No de ilyen előzmények után egyenes út vezetett volna a 
műszaki egyetemre. Miként került mégis Leningrádba?
Sz. L.: Eredetileg a Budapesti Műszaki Egyetemre készültem, de a techni-
kum utolsó évében, még novemberben megtudtam, hogy lehet jelent-
kezni továbbtanulásra a Szovjetunióba. Oroszból jó voltam, gondoltam, 
miért ne próbáljam meg, ott is volt hídépítés. Sikeresen felvételiztem, 

de a hídépítő szakra nem vettek fel. Mint később megtudtam, a négyfős 
keretet feltöltötték azok a diákok, akik egy másik építőipari technikum-
ból együtt jöttek. Így elém tettek egy listát, válasszak: építő- és útépí-
tő gépek, légi fotogrammetria, csővezetékes szállítás vagy szárazföldi 
hidrológia. Nem volt sok időm tépelődni, várták a választ. Az utóbbit 
fogadtam el. A februári felvételi után márciusban már meg is jött az ér-
tesítés, felvettek. Így lettem mérnökhallgató a hidrológia szakon.

Zs. L.: Gondolom, ment ott is a tanulás.
Sz. L.: Magamtól nem mondanám, de ha már kérdezte, az egyetem el-
végzése után az akkori művelődésügyi minisztertől, Ilku Páltól megkap-
tam azt a kitüntetést, amit azoknak adományoztak, akik a középisko-
lában és az egyetemen is végig kitűnő tanulók voltak: a Felsőoktatási 
Tanulmányi Érdemérmet.

Zs. L.: Ezután jött az első munkahely, a nyíregyházi vízügyi igazgatóság. 
Mit jelentett, mit adott Nyíregyháza, és mit sikerült ott letenni az asztalra?
Sz. L.: Amit kaptam: emberi kapcsolatokat, mondhatnám, szeretetet, 
lakást. Ami ezeknél még fontosabb: lehetőséget a szakma gyakorlá-
sára. Ekkor határozta el országosan a vízügyi vezetés, hogy a vízügyi 
igazgatóságokon meg kell szervezni az önálló hidrológiai tevékenysé-
get. (Ezért is képeztették a hidrológusokat Leningrádban, húsz év alatt 
csaknem ötvenünket.) A vízügyi igazgatóság egy-egy jelentős árvíznél 
önállóan nem tudott vízhozamot mérni a Tiszán, a Szamoson, erre a 
feladatra VITUKI-mérőcsoportot kellett kirendelni. Rövid idő alatt meg-
szerveztem a helyi méréseket, az önálló árvízi előrejelzéseket. Úgy is 
mondhatom, hogy megteremtettük a hátterét a tényadatokon nyug-
vó döntéshozataloknak. Tevékenységem révén országos mintát adtunk 
a helyi hidrológiai feladatok elvégzéséhez. A munkámra, személyem-
re felhívták az OVH elnökének, Dégen Imrének a figyelmét is. Egy év 
szolgálati idő után magához rendelt, egy vietnami delegációt kellett 
kalauzolnom öt héten át, akikkel az ország összes vízügyi intézményét 
végigjártuk. Óriási lehetőség volt ez a számomra, megismerni a hazai 
vízgazdálkodás helyzetét! A végén Dégen nyilvánosan meg is kérdez-
te: fiatalember, nem akar nemzetközi pályára lépni? Mire én elhárítot-
tam: nem, még néhány évig mérnökként szeretnék dolgozni. Mondták 
is néhányan a környezetéből, tiszta őrült vagyok. Visszautasítani Dégen 
elvtársat? De nem vette zokon, sőt megjutalmazott, mert az év őszén 
egy hónapra Vietnamba utazhattam egy ötfős szakmai küldöttséggel. A 
válaszomat egyébként én sem bántam meg.

Zs. L.: Csak röviden és közbevetőleg kérdezem, mitől tudott Dégen Imre 
oly sok eredményt elérni?
Sz. L.: Amellett, hogy nagyon képzett, felkészült szakember volt, hi-
hetetlen szervezőképességgel rendelkezett. Ami a leginkább megkü-
lönböztette a hasonló kvalitással rendelkező szakpolitikusoktól, az a 
stratégiai gondolkodás volt. A jelen folyamatok mellett évekkel előre 
tudott gondolkozni. Persze jó politikai kapcsolatai is voltak. Az ő ideje 
alatt a vízügyi ágazat rendkívüli módon megerősödött, a csúcsra jutott.

Zs. L.: Menjünk vissza a munkához, a nyíregyházi sikerek után Gyulán 
folytatta.
Sz. L.: Igen, 27 évesen a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságra kerültem 
vízgazdálkodási osztályvezetőnek. Erre az időre esik az 1974-es nagy 
árvíz, a Fehér- és a Fekete-Körös deltáját védő gát felrobbantása, majd 
1980-ban a hosszúfoki töltésszakadás. Elképesztően eseménydús évek 
voltak. Eleinte itt is a hidrológiai szemlélet és gyakorlat helyi megva-
lósításán dolgoztam, de figyelmem középpontjába az árvízvédekezés 
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hatékonyságának növelése került. Árvízvédekezések alkalmával a vé-
delmi törzs vezetője voltam. Ekkor kezdtem foglalkozni a síkvidéki kör-
töltéses vízvisszatartással, mely teljesen ellentétes volt a korábbi szem-
léletmóddal: minél gyorsabban vonuljon le az árhullám. Első könyvem 
is erről a védekezési módról szólt, néhány év múlva ebből doktoráltam. 
Jelentős sikerként éltem meg, amikor megépült a mályvádi és a mérg-
esi árvízi szükségtározó. 

Zs. L.: Mégsem maradt Gyulán.
Sz. L.: 1984 őszén a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatói 
posztjára olyan embert kerestek, aki ismeri a helyi viszonyokat, tapasz-
talata is van az árvízvédekezésben, és még oroszul is tud. Engem talál-
tak meg. Én akkor már amúgy is úgy éreztem, kinőttem Gyulát, így 1985 
év elejétől ismét Nyíregyházán voltam. Három hétre rá megérkezett az 
évszázad jeges árvize. Mozgalmas időket éltünk. Akkoriban a vízügyi 
igazgatóságok termelési tevékenységet is folytattak, fontos volt, hogy 
szert tegyenek önálló bevételre. A gazdaságban már új szelek fújtak: 
kft.-ket és utazási irodát alapítottunk, majd 87-ben elkezdődött a víz-
ügy és a környezetvédelem egyesítése. Nagyszerű csapattal dolgoztam 
együtt, bőven volt mit tennem, nagyon élveztem.

Zs. L.: Igen, egy tevékeny embernek élvezet, ha értelmes cselekvésekbe 
vetheti magát. Úgy tudom, hogy közben a tanulást sem hagyta abba. 
Sz. L.: Igen, közben a Budapesti Műszaki Egyetemen szakmérnöki dip-
lomát is szereztem, aztán letettem a mérnökdoktorit, majd később, 
1997-ben a PhD tudományos fokozatot is megszereztem. Mellette sor-
ra jöttek a könyvek, a szakcikkek, az előadások, a társadalmi-szakmai 
tisztségek is.

Zs. L.: Hogy győzi, mi a titka?
Sz. L.: Azt szeretem, ha egyszerre párhuzamosan sokfélét lehet csinálni. 
Ekkor vagyok igazán elememben. Nagy kihívás a saját munka jó meg-
szervezése. A titok pedig a már emlegetett Endrész tanár úr A/5-ös író-
lapjaiban rejlik. (Előhúz egy kis alakú dossziét, mintegy húsz teleírt lap-
pal.) Minden tevékenységi körről listát készítek előre, és ennek mentén 
teszem a dolgom. Ha az egyiket befejeztem, vagy éppen elakadtam va-
lamiért, elkezdem, folytatom a másikat. Természetesen a listákat gya-
korta frissítem, úgy is tekinthetjük, hogy előre megszabom magamnak, 
mit hajtsak végre. Vagyis a lényeg a jó időbeosztás, az időtervezés.

Zs. L.: Vissza Nyíregyházához. Miként ért véget 6 és egynegyed év után?
Sz. L.: Az akkori közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter a rendszer-
váltás jegyében a vízügyi igazgatói helyekre pályázatot írt ki, és csupán 
négy addigi igazgatót tartott meg – én nem voltam köztük. Nem titko-
lom, ezt nehezen éltem meg, mert azt éreztem, semmit sem számít a 
szakmai eredményem, a dolog politikai szempontok alapján dől el. Pe-
dig ahhoz nekem vajmi kevés közöm volt.

Zs. L.: Mihez kezdett?
Sz. L.: Rövid ideig beosztottként még Nyíregyházán maradtam, majd 
alapítottam egy magáncéget. Soha nem kerestem olyan jól, és a sza-
badság is határtalan volt, de nem éreztem jól magam benne. Magányos 
voltam, nem volt csapat, akikkel együtt dolgozhattam volna. 1993-ban 
pályázatot írtak ki a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola bajai vízügyi 
tagozatának igazgatói posztjára, amit elnyertem. Nagy volt ott az ösz-
szevisszaság, de én kifejezetten élvezem a forró helyzeteket. Három hó-
nap múlva, amikor eljött a pécsi anyaiskola, a PMMF főigazgatója szét-
nézni, már azt láthatta, majd minden rendben van, jó úton haladunk.

Zs. L.: Ha jól tudom, az országos vízügyi igazgatás is igényt tartott a tu-
dására, munkájára.
Sz. L.: 1995-ben megkeresett Varga Miklós, az OVF akkor kinevezett főigaz-
gatója, legyek mellette a műszaki főigazgató-helyettes. Erre nem lehetett 
nemet mondani, így három és fél évig párhuzamosan voltam Baján meg-
bízott igazgató és az OVF főigazgató-helyettese. Az OVF-nél a feladataim 
közé tartoztak a műszaki kérdések, a műszaki fejlesztés, az informatika, a 
 múzeum, a levéltár. A főiskolán pedig az igazgatói feladatok mellett tan-
székvezető voltam, hidrológiát, vízkárelhárítást, vízrendezést, szervezést ta-
nítottam. Közben jött egy újabb feladat, le kellett válni a pécsi egyetemről 
(a Pollackot időközben odacsatolták), és létrehozni egy bajai városi főiskolát. 

Zs. L.: Akkor van tapasztalata bőven a vizes mérnökképzést illetően. Azt 
hallani, sok kívánnivalót hagy maga után ez, mire jön a gyógyír: a bolog-
nai módszer, manapság pedig a duális képzés. 
Sz. L.: Ezek jó dolgok, de önmagukban nem oldanak meg semmit. Az 
állandó átszervezés, a koncepció hiánya és a felsőoktatási intézmények 
közötti vetélkedések – mi vegyünk fel több hallgatót – a képzés színvo-
nalát mind lejjebb és lejjebb nyomják, csaknem kétségbeejtő a helyzet.

Zs. L.: Most akkor ebből a bajai vizes mérnökképzés kimászhat, hiszen a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez kerül. Mi erről a véleménye?
Sz. L.: Még nem lehet pontosan látni, hogy ez a változás mit hoz, de 
én lehetőséget látok benne. Az első intézkedések egyikeként már fel 
is számolták a PPP-finanszírozású fejlesztésekből fakadó, egy évtized 
óta nyomasztó adósságot, de reményeim szerint fel is fog értékelődni 
az itteni képzés.

Zs. L.: Az OVF főigazgató-helyettesi tevékenység meddig tartott, mi jött 
utána?
Sz. L.: 1999-től a VITUKI-nál találtam magam mint tudományos tanács-
adó, később osztályvezető. Itt a szakmával foglalkozhattam négy éven 
át. Közben elnyertem a Széchenyi professzori ösztöndíjat, három évig 
árvízi kutatásokat végezhettem. Ekkor dolgoztuk ki azt a Vásárhelyi-ter-
vet, ami a tiszai árvizek időleges visszatartásáról és levezetéséről szól. 
Nagyszerű csapatban dolgozhattam ezen a témán, hasznosítva a ko-
rábbi gyulai árvíztározási tapasztalatokat.

Nagyon jól éreztem magam itt, de ismét kaptam egy visszautasítha-
tatlan ajánlatot. 2003 elején a KvVM területi vízgazdálkodási főosztályá-
nak élére hívtak. Elvállaltam, mert közreműködhettem a Vásárhelyi-terv 
gyakorlati megvalósításának előkészítésében. Feledhetetlen szakmai 
élmény volt ennek teljesítése! A minisztériumi bürokrácia azonban nem 
az én világom volt. Az állandó ágazati pénzelvonások szakmai vitákhoz 
vezettek a minisztérium vezetésével, és egy év múltán felálltam. Ezután 
főállású főiskolai tanárként a bajai főiskolán tanítottam a nyugdíjazá-
somig. Kollégáim kértek rá, de nem vállaltam sem a rektorságot, sem a 
dékánságot. 2013-ban professor emeritusként mentem nyugdíjba, de 
óraadóként a mai napig tanítok – immár negyedszázada folyamatosan. 
Tehát maradt a tanítás és a Magyar Hidrológiai Társaság, aminek 2007-
től főtitkára voltam, 2011 óta az elnöke vagyok. 

Zs. L.: Szakmailag feltétlenül, de amúgy is mozgalmas életút. Ön jó isme-
rője a magyar vizes tudásnak. A tavalyi Víz Világtalálkozóra is gondolva 
milyennek látja ezt a tudásbázist?
Sz. L.: A Víz Világtalálkozó mint lehetőség húzza felfelé a szakmát, de 
fedezete egyre szűkül a felsőfokú képzés már emlegetett minősége 
miatt, és amiatt, hogy nincs kutatási háttér, alig vannak tudományos 
 minősítésű munkatársak az ágazatban.
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gondnak a szélsőségek erősödését érzem, ami nekünk aszályokat és ár-
vizeket, belvizeket jelent. Bizonyos, hogy valami felborult, a hidrológiai 
ciklus változékonysága tényleges változásokba ment át.

Zs. L.: Akkor nem igaz – a szerintem amúgy sem teljesen helytálló köz-
hely –, hogy Magyarország vizes nagyhatalom? Miről beszéljünk a Víz 
Világnapján?
Sz. L.: A mennyiség tekintetében a mélységi vizeknél én nem látok gon-
dokat, a kérdés inkább a vízbázisok vízminőségének megőrzése. A fel-
színi vizek tekintetében viszont térben és időben is vannak, a jövőben 
pedig még inkább lehetnek problémák. Arra gondolok, nincs minden-
hol ott a víz, ahol kéne, lehet, hogy új nagytérségi vízátvezetésekre lesz 
szükség; az időbeliség gondjait pedig helyi vízvisszatartással kell egyre 
inkább megoldanunk.

Zs. L.: Ha nem dolgozik, akkor mivel foglalkozik Szlávik Lajos? 
Sz. L.: Mint mondtam, egyszerre futtatom a szálakat, és igen nehéz ná-
lam elválasztani a munkaidőt a szabadidőtől. A hobbim a szakmám, a 
hivatásom. Inkább úgy mondom, mi az, amit nem a szakmához tarto-
zóan végzek. Nos, hát örömmel vagyok együtt a családommal, és vi-
szem-hozom és tanítom is a három unokámat. Van egy kertes családi 
házunk Solymáron, mi építettük, és sok feladatom van a ház körül, amit 
örömmel csinálok. Feleségemmel – aki technikumi osztálytársam volt 

– színházba, operába, koncertekre járunk, és amikor tehetjük, utazunk, 
sokat utazunk. Tavaly Új-Zélandon voltunk, idén Vietnamba megyünk. 
Amit alig érintettünk eddig, az a grafomániám, sorra írom-szerkesztem 
a szakmai tartalmú könyveket, legutóbb a huszadikat, egy vízkár-elhá-
rítási kézikönyvet. Ez leköt, és élvezem, nekem ez is pihenés, felüdülés.

Zs. L.: Köszönjük szépen!

Zs. L.: Mint az MHT centenáriumi ülésén Lovász Lászlótól, az akadémia 
elnökétől hallhattuk, az MTA külön víztudományi kutatási programot 
 indított.
Sz. L.: Igen, reméljük, ez segít majd abban, hogy a vízügyi tudományos 
kutatás-fejlesztés kimozduljon Csipkerózsika-álmából. Majd meglátjuk, 
mit hoz a jövő.

Zs. L.: Mi a véleménye a vízstratégiát részletező Kvassay-tervről?
Sz. L.: Ez egy szakmailag megalapozott tervezet, bízom benne, hogy a 
kormány által elfogadva jó alap lesz a vízgazdálkodásunk fejlesztésé-
hez, működtetéséhez.

Zs. L.: Végül minden hozzáértőtől megkérdezem, mit hoz nekünk a glo-
bális éghajlatváltozás?
Sz. L.: Én szakmailag elfogadom, vallom, hogy tényleges változás állt be 
az időjárásunkban, annak hidrológiai vonatkozásaiban. A legnagyobb 

Dr. Szlávik Lajos

Hidrológus (vízépítő) mérnök (1970), 
vízkészlet-gazdálkodási és hidrológiai szakmérnök (1978), 
PhD tudományos minősítéssel rendelkezik (1997). 

Pest szenterzsébeten született 1947. március 14-én. 

Felsőfokú tanulmányok
Hidrometeorológiai Műszaki Egyetem, szárazföldi hidrológia szak, Leningrád 
(1965–1970), BME Építőmérnöki Kar (1970–1972, 1997).

A Magyar Hidrológiai Társaság tagja (1970–), két ciklusban a Társaság 
alelnöke (1996–2003), a Társaság Elnökségének választott tagja (2003–2007), 
a Társaság főtitkára (2007–2011), a Társaság elnöke (2011. 05. 31-től).

Kutatási területei
hidrológia, árvízvédelem, vízgazdálkodás, vízügytörténet. 1995-től több nagy 
kutatási projekt irányítása (NKFP, OTKA, PHARE, TÁMOP stb.).

Munkahelyek, munkakörök
1970–1974: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, hidrológus mérnök, 

 csoportvezető.
1974–1984: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, vízgazdálkodási osztályvezető.
1985–1991: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, igazgató.
1991–1992: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, fejlesztési osztályvezető.
1992-1993: Consult-Info Mérnöki, Szervező és Szolgáltató Kft., ügyvezető.
1993–1997: igazgató (1993–95), 1995-től (másodállásban) megbízott igazgató 

a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Tagozatán és jog-
utódjainál.

1995–1999. 01. 31.: Országos Vízügyi Főigazgatóság, főigazgató-helyettes.
1999. 02. 01-től 2003. 01. 31-ig: Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt., 

 tudományos tanácsadó, 2000. 01.01-től az Árvízvédelmi Kutatási és 
 Informatikai Osztály vezetője.

2003. 02. 01-től 2004. 01. 31-ig: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
 Területi Vízgazdálkodási Főosztály, főosztályvezető

2004. 02. 01-től 2013. 06. 30-ig: az Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultásán 
(utóbb Karán) főiskolai tanár, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet 
(2008. 02. 01-ig Tanszék) vezetője

Szakmai elismerések
Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (1971)
Magyar Hidrológiai Társaság Pro Aqua-emlékérem (1977)
Magyar Hidrológiai Társaság Schafarzik Ferenc-emlékérem (1992)
Nemzeti Mérnökszervezetek Európai Szövetsége (FEANI) által adományozott 
Európa-mérnöki cím (Brüsszel, 1999)
Magyar Hidrológiai Társaság Bogdánffy Ödön-emlékérem (1999)
Bács-Kiskun megye Tudományos Díja (2002)
Eötvös József-díj (Eötvös József Főiskola, 2007)
Magyar Köztársaság lovagkeresztje (2008)
Vásárhelyi Pál-díj (2010)
Környezetvédelmi műszaki felsőoktatásért díj (2013)
Professor Emeritus (Eötvös József Főiskola, 2013)
Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai tag (2016)
Reitter Ferenc-díj, Magyar Víziközmű Szövetség (2017)

Savári Zsanett víz világnapi rajza
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CSŐKÖTÉSEK, JAVÍTÓ ÉS NYOMÁS 
ALATTI MEGFÚRÓ RENDSZEREK

DUOFIT

SZÉLES TARTOMÁNYÚ

CSŐCSATLAKOZÓ

MULTIGRIP 

KARIMA ADAPTER 

nagy átmérőjű csővezetékekhez DN 50-2000
Egyenkénti, üvegszál erősítésű poliészter (ÜPÉ) 
csővel történő bélelés
A béléscsövezés vékony, rugalmas falszerkezetű ÜPÉ csövekkel 
történik. A nem szoros illeszkedésű béléscső és a kiinjektált 
gyűrűs tér statikailag együttdolgozik a régi vezetékkel. Az ÜPÉ 
béléscsövezés a Bonex Kft. által legrégebben használt, saját 
szabadalmaztatású eljárása.

Szoros illeszkedésű PE (close-fit) bélelés a gyártáskor 
méretcsökkentett csőanyaggal 
A PE cső anyaga, falvastagsága a felhasználási igényeknek 
megfelelően választható ki. A Bonex Kft. által alkalmazott 
technológia a Wavin GmbH Compact Pipe néven 
szabadalmaztatott eljárása.

Helyszínen kikeményedő béléscsövezés 
(Cured in Place Pipe)
Szintetikus filcből, méretezett üvegszálerősítésű szerkezeti 
rétegből és poliolefin bevonatból álló hordozóanyagot 
műgyantával telítenek. A lágy csőbélelés bejuttatása a 
felújítandó vezetékszakaszba behúzással vagy kifordítással 
történik. Ezután meleg víz vagy gőz segítségével kerül sor a 
szoros illeszkedésű béléscső kikeményítésére.

Szoros illeszkedésű PE bélelés az építési helyszínen 
méretcsökkentett csőanyaggal
A PE csövekből a beépítési helyszínen összeépített csővonat 
átmérője redukciós szerszámon áthúzva átmenetileg 
csökken, így lehetővé válik nagy átmérőjű vezetékek NO-DIG 
felújítása hosszú kivitelezési szakaszokkal.

Rugalmas falú tömlős bélelés
A nem szoros illeszkedésű tömlő speciális rétegfelépítésű. A 
belső nyomás teherviselését körszövött Kevlar szerkezeti réteg 
biztosítja, amelyet külső és belső oldalán polietilén réteggel 
borítanak. Az eljárás – rövid kivitelezési idővel – rendkívül hosszú 
és nagy üzemi nyomású vezetékszakaszok rekonstrukciójának 
ideális megoldása. A Primus Line márkanevű tömlő gyártója 
a Rädlinger GmbH.

BONEX ÜPÉ TECHNOLÓGIA

COMPACT PIPE TECHNOLÓGIA

SWAGELINING TECHNOLÓGIA

CIPP TECHNOLÓGIA

PRIMUS LINE TECHNOLÓGIA

www.bonex.hu

FELTÁRÁS NÉLKÜLI KÖZMŰ-REKONSRTUKCIÓK
VÍZ-, CSATORNA- ÉS GÁZVEZETÉK-RENDSZEREKHEZ

NO-DIG
a  t i s z t a  m e g o l d á s

1134 Budapest, Szabolcs u. 29.
telefon: +36 1 320 2088

fax: +36 1 320 0479
info@bonex.hu
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