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kvassay jenő emlékérem kitüntetésben részesült
Ditrói János, a Debreceni Vízmű Zrt. szennyvízágazati főmérnöke,
Macher Zoltán, a Pannon-Víz Zrt. üzemmérnökség-vezetője és
Dr. Pálinkás István, a Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 
nyugalmazott jogi munkatársa.

A következő oldalakon ezen kollégáinkat mutatjuk be. 

kutak automata légtele-
nítésével kapcsolatban, 
a napi munka mellett 
azt a feladatot kaptam 
az üzemeltetési igaz-
gatótól, hogy 1 év alatt 
oldjam meg a centrifu-
gál szivattyúk automata 
légtelenítését, mivel ez 
kulcsfontosságú volt a 
gépek távindításához, 
illetve a sikeres automa-
tizáláshoz. Egy teamet 
vezettem a cél elérése 
érdekében. A kihívást az 
jelentette, hogy minden 
gépházban más műszaki 
megoldást kellett alkal-

mazni, és Magyarországon ilyen megoldás sehol sem volt fellelhető.
Végül sok szabadidőt feláldozva éppen egy év alatt sikerült kiépíteni a 
centrifugál szivattyúk automata légtelenítési rendszerét, amely azóta 
is működik a társaságnál. Ezenkívül az árvízi körülmények közötti sike-
res üzemeltetés, amely napjainkban is nagy kihívás, és az ezen időszak 
alatt a lakosság felé szolgáltatott kiváló vízminőség tölt el elégedett-
séggel, természetesen ez a társaság közös sikere.

Melyek azok a hibák, események, melyekből tanultál, melyeket a fiata-
labb nemzedék okulására elmondanál?

A vállalatnál eltöltött időszakban nagyon sok műszaki újítás fogalma-
zódott meg bennem, azonban az ötletek megvalósítására nem fektet-
tem kellő hangsúlyt. Az aktív munkatársaimnak azt tanácsolom, hogy 
ha van új, jobbító, a munkát hatékonyabbá tevő ötletük, azt bátran és 
kitartóan próbálják megvalósítani.

A víz világnapja alkalmából a víz világnapján Kontrát Károly parlamen-
ti államtitkár, miniszterhelyettes a víziközmű-szolgáltatás területéről a 
következő szakembereknek adott át kitüntetést:

Vásárhelyi Pál-díjban részesült
Bozóki László, a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársa, 
Szabó Pál, az Északdunántúli Vízmű Zrt. műszaki tanácsadója.
 

Bozóki lászló

Röviden mutasd be, kérem, az éle-
tutadat, hogyan kerültél kapcso-
latba a víziközmű-szolgáltatással, 
ki(k) volt(ak) rád hatással?
Szigetmonostoron laktam, illetve 
jelenleg is itt élek, és ez meg is 
határozta, hogy hogyan kerültem 
kapcsolatba a vízközmű-szolgál-
tatással. A Szentendrei-sziget a 
Fővárosi Vízművek legnagyobb 
vízbázisa, és 30-40 évvel ezelőtt 
a vállalat a sziget legnagyobb 
munkaadója volt. A fentiekből 
következően nagyon sokan a Fő-
városi Vízműveknél dolgoztak. Az 
én családomból a bátyám és nő-
vérem is dolgozott a vállalatnál. A 
középiskola elvégzése után 1972-
ben kerültem a Fővárosi Vízművek Víztermelési Osztályára vízműgépész 
beosztásba, a felsőfokú képesítést már munka mellett szereztem meg. 
Ebben az időszakban Frommer Miklós műszaki igazgatóhelyettes ne-
vezett ki a Szentendrei-szigetre telepvezetőnek 1986-ban. Később egy 
szervezeti átszervezés kapcsán lettem üzemmérnökség-vezető a 2017. 
évi nyugdíjba vonulásomig. Az utolsó 10-15 évben a jelenlegi vezér-
igazgatónk, Haranghy Csaba, Keszler Ferenc gazdasági vezérigazga-
tó-helyettes és Mózes Gábor osztályvezető részéről éreztem a bizalmat 
és a megbecsülést a munkám során, ami nagyon fontos minden mun-
kavállalónak.

Mire vagy legbüszkébb a pályafutásodból?
Az 1990-es évek közepén Tolnai Béla volt az üzemeltetési igazgató. A 
víztermelési osztályon nagyarányú automatizálás kezdődött a géphá-
zak személyzet nélküli üzemeltetése céljából. Mivel már volt egy mű-
ködő	 újításunk	 Illés	 István	 irányítástechnikai	 üzemvezetővel	 szifonált	

elIsMeRt VÍzMŰVes 
életutAk
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szabó Pál

Röviden mutasd be, kérem, az életutadat, hogyan kerültél kapcsolatba a 
víziközmű-szolgáltatással, ki(k) volt(ak) rád hatással?
Középiskolába gépipari technikumba jártam Szolnokon, ami nagyon szi-
gorú iskola volt, ahol nagyon alapos műszaki alapképzettséget kaptunk. 
Ezután a Szentpétervári Műszaki Egyetemen szereztem vegyipari gépé-
szmérnöki diplomát. Az első munkahelyem 1971-től Tatabányán a Szén-
bányák Vállalat egyik nem széntermeléssel foglalkozó leányvállalata volt. 
Ez	a	 cég,	 a	VIDUS	az	akkori	 viszonyok	közt	újdonság	volt:	mérnökiroda,	
ahol fővállalkozásban szerződtünk elsősorban vízágazati létesítmények 
kivitelezésére itthon és külföldön is. Magyarországon nagyon sok helyen 
megfordultam, külföldön Lengyelországban, Spanyolországban, Marok-
kóban dolgoztam hosszabb ideig. A vízágazat szinte teljes skálájával fog-
lalkoztunk, a közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás mellett 
ipari vízkezelő rendszereket is telepítettünk. Az ott szerzett ismeretek, 
kapcsolatok a későbbi pályámra nézve meghatározóak voltak. Ezután né-
hány évig egy hűtőipari berendezéseket szerelő vállalatnál voltam üzem-
vezető.	Magyarország	mellett	 a	 Közel-Keleten,	 Irakban,	 Iránban	 dolgoz-
tunk. 1983-ban kerültem az Északdunántúli Vízművekhez. A cégnél szinte 
minden műszaki vezetői állást betöltöttem: üzemfenntartási és energi-
agazdálkodási osztályvezetőként kezdtem, majd voltam üzemigazgató, 
beruházási osztályvezető, szolgáltatási főmérnök, egy ideig mb. műszaki 
vezérigazgató-helyettes. A nyugdíjazásom, 2012 óta műszaki tanácsadó-
ként dolgozom. Elmondhatom, hogy jól ismerem a működési területün-
ket, az üzemeltetett technológiákat, a társaság dolgozóit. Az eltelt hosszú 
idő alatt sokszor kerültem kapcsolatba az ágazati irányító szervezetekkel, 
a vízügyi hatóságokkal. Nagyon sok társcégnél megfordultam, sok kap-
csolatom volt az ágazati tervezőkkel, a beszállítóinkkal, a vízipari cégekkel 
is. Úgy gondolom, hogy mindenkivel, a munkatársaimmal, a külső partne-
rekkel sikerült konstruktív, jó munkakapcsolatokat kialakítani. Annak ide-
jén sokat tanultam az ÉDV Zrt. immár tizenöt éve nyugdíjas vezérigazga-
tójától, Sugár Mátyástól, akinek sokat köszönhetek. Aktívan vettem részt a 
Magyar Hidrológiai Társaság és a Mérnöki Kamara munkájában is.

Mire vagy legbüszkébb a pályafutásodból?
Én elsősorban műszaki vagyok, ilyen szempontból, azt hiszem, 
 szerencsés időszakban dolgoztam az ágazatban. Részese lehettem an-
nak a folyamatnak, amely során a működési területünkön a regioná-
lis rendszerek fejlesztésével teljeskörűen megvalósult a jó minőségű 
ivóvízellátás, kiépültek a szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek. Az 
1980-as években mi, a mi generációnk indította az elektronikus üzemfel-
ügyeleti rendszerek telepítését, ami az üzemvitelben gyökeres változást 
hozott. A karbantartás-hibaelhárítás technológiája, szervezeti megoldá-
sai, eszközparkja szintén jelentősen fejlődött. A valamikori állapothoz 
képest mindez alapvetően befolyásolta a működést, javította az ellátás 
biztonságát.

Melyek azok a hibák, események, melyekből tanultál, melyeket a fiata-
labb nemzedék okulására elmondanál?  
Minden kornak megvannak a maga kihívásai. Az ágazatunkban befeje-
ződött az extenzív fejlődési szakasz. Ezután a műszaki színvonal fenn-
tartása, javítása, a minőségi szolgáltatás biztosítása, a gazdaságosság 
fog előtérbe kerülni. A feladatokat – mint a múltban, a jövőben is – a 
megfelelő felkészültséggel rendelkező, kitartóan dolgozó szakemberek 
fogják megoldani. 

Macher zoltán 

Röviden mutasd be, kérem, az életutadat, hogyan kerültél kapcsolatba a 
vízi közmű-szolgáltatással, ki(k) volt(ak) rád hatással?
Győr-Révfaluban születtem, közel Győr ak kori legnagyobb vízműtele-
péhez. Nyaranta ter me lési gyakorlaton és diákmun kán is ott dolgoztam. 
1968. június 17-én, vagyis napra pontosan 50 éve kezdtem dolgozni 
az	akkori	 I.	 sz.	Megyei	Vízmű	Válla	latnál.	1976-tól	üzemelésvezetőként,	
most a Nyúli Üzemmérnökség vezetőjeként irányítom a Győrtől délre 
eső területek vízellátását, szennyvízelvezetését. 
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Mire vagy legbüszkébb a pályafutásodból?
A hetvenes évektől kezdett kibontakozni a terület vízellátása, sorra 
épültek a községi vízművek. Legtöbbjük történetét a tervezéstől kezdve 
végigkísérhettem. Ott voltam a legtöbb csőfektetésnél, nyomáspróbá-
nál és a vízműtelepek, víztornyok építésénél, beüzemelésénél. Jelen-
leg 42 település vízellátását irányítom, Győr-Ménfőcsanak és Gyirmót 
 térségétől egészen a Bakonyig. Az utóbbi évtizedben a lényegesen 
nagyobb biztonságot adó regionális vízellátásra törekedtünk. Ez azt je-
lenti, hogy a meglévő rendszereket távvezetékekkel, nyomásfokozókkal 
kapcsoljuk össze. A pannonhalmi, győrújbaráti és nyúli hegyekben nem 
egyszerű feladat a vízellátás, néhány fogyasztóhoz négy-öt nyomásfo-
kozón át jut el az ivóvíz. Jól vizsgázott a rendszer a csúcsterhelésnél is, a 
hőségriadók idején is folyamatosan friss és egészséges ivóvízhez jutha-
tott a lakosság.
A szennyvízelvezető rendszerek, a szennyvíztisztítók a kilencvenes évek 
elején kezdtek épülni. Mára hat szennyvíztisztító működik a térségben, 
38 település szennyvizét tisztítjuk. A Győrtől délre eső területeken ipar 
gyakorlatilag nincs, így a szennyvíztelepek iszapjában keresve sem talá-
lunk iparra jellemző szennyező anyagokat. A szennyvíziszapért sokszor 
még versenyeznek is a gazdák, melyikük hasznosítja, kinek a földjén lesz 
dúsabb a termés. A fejlődés folyamatos, az écsi szennyvíztisztító például 
több lépcsőben korszerűsödött, nemrég új tisztítóműtárgyak épültek. 
2017-ben a tényői és szemerei emberek régi álma is teljesült, ahogy itt 
sokan mondják, „végre bekötötték a szennyvizet”, vagyis ráköthettek a 
működő közcsatornára, nem kell többé drága pénzen szippantókocsi-
kat hívni. Az idei évben Tápszentmiklós csatornázása is befejeződött. 
Bakonypéterden is megkezdődött a szennyvízcsatorna építése. Így már 
csak három kisebb falu csatornázása van hátra.

Melyek azok a hibák, események, melyekből tanultál, melyeket a fiata-
labb nemzedék okulására elmondanál?
A kitüntetés nemcsak az én érdemem, hanem a kollégáimé is. Jó csapat-
ként dolgozunk együtt a legtöbbjükkel már évtizedek óta. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint a tavaly szeptemberben megrendezett szegedi 
szerelőverseny, ahol a nyúli kollegáim a második helyet szerezték meg. A 
tulajdonos önkormányzatokkal szintén jó kapcsolatot ápolunk, egymást 
segítve a felmerülő új beruházások és a szükséges rekonstrukciós mun-
kák során. Mindkettő tekinthető a jövő zálogának.

Pálinkás István

Röviden mutasd be, kérem, az életutadat, hogyan kerültél kapcsolatba a 
vízi közmű-szolgáltatással, ki(k) volt(ak) rád hatással?
A Víz- és Csatornamű Vállalathoz 1977. március 15-én kerültem, szű-
rő-derítő kezelőként. Egy éven belül a folyamatos üzemű vízműnél mű-
szakvezetői beosztást kaptam. A vállalat ösztöndíjasaként szereztem 
diplomát Szegeden, a JATE Állam- és Jogtudományi Karán 1986 febru-
árjában. Ezt követően a vállalatnál jogi előadóként, majd a szakvizsga 
letételét követően ellenőrzési és jogi osztályvezetőként dolgoztam 
1997 végéig, majd a következő év elejétől ügyvédként láttam el egészen 
nyugdíjba vonulásomig, 2017. szeptember 30-ig a cég állandó jogi kép-
viseletét. Az ügyvédi iroda székhelye a vízművek irodaépületében volt, 
így gyakorlatilag egy székhelyen töltöttem el a több mint 40 és fél évet.  
Az ágazatot összefogó szakmai szövetség jogi bizottságának munkájá-
ban a ’90-es évek elejétől nyugdíjba vonulásomig részt vettem. 

Nagy hatással volt rám Dr. Kaposvári Kázmér, aki 1982-től volt az ak-
kori állami vállalat igazgatója, későbbiekben a részvénytársaság elnök- 

vezérigazgatója, beleértve a koncessziós gazdasági társaságot is, egé-
szen 2004 januárjában bekövetkezett haláláig. Úgy gondolom, hogy az 
ő magas szintű szakmai tudása, kiváló szervezőkészsége, az ágazaton 
belül végzett kiemelkedő tevékenysége elvitathatatlan. Megtisztelő volt 
számomra, hogy hosszú időn keresztül jogi képviselőként segíthettem a 
munkáját, nagyon sokat tanultam tőle. 

Mire vagy legbüszkébb a pályafutásodból?
Az állami vállalatból önkormányzati részvénytársasággá alakulást (1992 
vége), az azzal kapcsolatos vagyonátadási feladatokat, a későbbiekben 
a jogutódlással történő megszüntetést (1995), a jelenlegi koncessziós 
gazdasági társaság megalapításának jogi teendőit sikerült zökkenő-
mentesen, különösebb jogvita nélkül előkészíteni és lebonyolítani. 

Az 1995-ben készült és aláírt koncessziós szerződés  tartalmazza, 
hogy a koncessziós időtartam alatt képződő koncessziós díjat 
 maradék talanul a vízi közművek fejlesztésére, rekonstrukciójára kell 
 fordítani, ami a gyakorlatban érvényesült, ez összhangban van az idő-
közben hatályba lépett víziközmű-törvény előírásaival. 
A koncessziós időtartam első évtizedében kiemelt beruházások kereté-
ben sikerült megvalósítani a Szolnoki Felszíni Vízmű vízminőség-javító 
programját, a tartalék ivóvízbázis kiépítését, a Szolnoki Szennyvíztisztító 
Mű megépítését, valamint az üzemeltetési területen a teljes csatorná-
zottságot.

Melyek azok a hibák, események, melyekből tanultál, melyeket a fiata-
labb nemzedék okulására elmondanál?
Nem szégyen tanulni azoktól, akik bizonyos területeken nagyobb tu-
dással rendelkeznek. A megszerzett tudást a környezetüknek, a mun-
kakapcsolatban lévőknek át is kell adni annak érdekében, hogy a saját 
munkájukat megkönnyítsék. Az esetleges hibákból okulni kell, hogy a 
későbbiekben ne történhessen hasonló. A folyamatos önképzés feltéte-
le a megfelelő szintű munkavégzésnek. 




