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Zsebők Lajos: A VASIVÍZ idén már 120 éves. Mit jelent ez napjainkban? 
Dr. Kohuth Viktor: Mindenekelőtt valamiféle büszkeséget, de egyben 
kényszert is, mert nemcsak a mostani helyzetnek, elvárásoknak kell 
megfelelnünk, hanem egy olyan cég szép hagyományainak is, mely 
mindig stabil volt, és 120 éve folyamatosan minőségi szolgáltatást nyújt. 
A leghosszabb múlttal rendelkező cégek versenyében dobogósok va-
gyunk. Ha jobban mögé nézünk, akkor ez a hosszú idő folyamatosságot 
is jelent, és olyan láncolatot, melynek nem szabad megszakadnia. 

Zs. L.: Mire gondol?
K. V.: A munkatársaink között vannak, akik negyven, sőt negyvenöt éve 
itt dolgoznak, és vannak, akiknek a szülei, nagyszülei is vízművesek 
voltak. Ez valami egészen más világ, mint a versenyszféra, ami előnyt 
is jelent, de egyben hátrányt is. A 120 év megfoghatatlan, de ott van 
mindenhol, ott van a mindennapjainkban, és a nehéz helyzetekben, a 
megpróbáltatások megítélésében, leküzdésében is segíteni tud. Úgy is 
mondhatnám Newtonra utalva, ha messzebbre látunk, az azért lehet-
séges, mert elődeink vállán mint óriások vállán állunk. Persze ügyelünk 
arra, hogy a hagyományokat az új szemlélettel ötvözzük, mert meggyő-
ződésem, hogy mindkettőre szükség van ahhoz, hogy egyről kettőre 
jussunk. 

Zs. L.: Ennek a 120 évnek az utolsó öt százalékát már ön irányította. Az 
egyről a kettőre jutásról még beszélünk, de előbb jöjjön az, hogyan került a 
VASIVÍZ élére. Kezdheti az elején, vagyis az életútra vagyunk kíváncsiak.
K. V.: Szentpéterfán születtem, édesanyám pedagógus, földrajzot, bio-
lógiát és kémiát tanított, édesapám előbb a körmendi tápszergyárban 
dolgozott, majd kultúrházvezető volt a szomszéd faluban, ezt követő-
en jött a vízműhöz, ahol fenntartási koordinátorként kezdett, később 
diszpécserként dolgozott, most pedig a karbantartási csoport vezető-
je. Ott, Szentpéterfán jártam a két tannyelvű általános iskolába, anya-
nyelvi szinten beszélek horvátul. Ebben a származásom is segít, hiszen 
édesapám horvát. Itt egy kis kitérőt hadd tegyek, mert kevesen tudják, 
hogy Szentpéterfa és környéke etnikailag a nyugat-magyarországi hor-
vát területhez tartozik. Még a 16. században érkeztek ide a törökök elől 

menekülve a horvát ősök, akiket napjainkban grádistyei horvátokként 
ismerünk. Tehát ebben a miliőben a falusi gyerekek életét éltem, mindig 
kint voltunk a mezőn, bandáztunk, ugráltunk a szénakazlakról, határta-
lan volt a szabadság. Persze fociztunk is, ennek volt némi családi háttere, 
mert apám az elsők között volt, akit ausztriai csapat igazolt játékosként. 
Talán éppen ezért nem hagyta, hogy ezen az úton induljak el, így az at-
létika felé fordultam, és egész jó eredményeket értem el 800, 1500 és 
3000 méteres futásban. Na aztán jött a néptánc – apai példára –, a neves 
Gradistye néptáncegyüttesben táncoltam egész sokáig.

Zs. L.: Ha ügyvédnek akart menni, biztos jó tanuló volt.
K. V.: Igen, ment az iskola, különösen a történelmet és a magyart szeret-
tem. Azután hetedikben valamiféle sugallatra vagy inkább a magyarta-
nárom hatására kijelentettem, hogy én ügyvéd akarok lenni. Tán fel sem 
fogtam akkor, mit jelent ez, de azt láttam, hogy az általam kedvelt költők, 
írók, politikusok majd mindig ügyvédként kezdték. Kijelentésemet min-
denki elkönyvelte mind a családban, mind pedig a környezetemben, és 
természetes volt, hogy a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium-
ba mentem továbbtanulni. Megjegyzem, meghatározó, hogy egy-egy 
tanár mit tud megszerettetni, mert ez irányítja a gyerekeket, és jórészt 
ennek hatására tanulnak tovább. A középiskolából egyenes út vitt a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karára. Egyszer egy joggyakornoki 
állásinterjún megkérdezték, miért akarok ügyvéd lenni. A pénz, a nők 
vonzanak, vagy sokat néztem a tévében Petrocellit? Nem, egyáltalán 
nem, válaszoltam, hanem azért jöttem, mert szeretek az életemben 
nagy célokat kitűzni, akár nehéz dolgokat bevállalni és teljesíteni. 

Zs. L.: Látom, végigvonul az életén katolikus hite. Katolikus gimnázium, 
katolikus egyetem, és az irodája falán is kint van a feszület. 
K. V.: Igen sokat jelent ez nekem, biztos hátteret ad, és az égieknek kö-
szönhetem – némi képzavarral –, hogy két lábon állok a földön. Lehet, 
ezt nem is kéne megírni, mert mondhatják a körülöttem lévők, hogy 
miért beszél csúnyán, miért kiabál egy hívő ember, de mondhatom, ez 
csak a felszín, egy számomra levetkőzhetetlen rossz szokás, amit utólag 
megbánok.

Interjú 
dr. kohuth vIktorral, 
a vasIvíz zrt. 
vezérIgazgatójával

zsebőK laJos
a MaVíz munkatársa

Mit keres egy jogász egy vízmű élén? Ráadásul az egyik legifjabb a 
vezérigazgatók közül, aki az egyik legnagyobb múlttal rendelkező 
cég élére került. Tetejébe a nyugati határ mellett – kitéve Ausztria 
szakemberelszívó hatásának –, ráadásul a szolgáltatási területen 
rengeteg az apró település. Ennek és egyéb fontos, vagy legalábbis 
érdekes dolognak járunk utána interjúnkban.
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Zs. L.: Mi következett az egyetem után?
K. V.: Még az egyetemen történt, hogy a rendőrséghez mentem nyári 
gyakorlatra, ahol iszonyú mennyiségű papír vett körül, és ez elborzasz-
tott. Bennem el is dőlt, elvégzem az egyetemet, de nem akarok jogi terü-
leten dolgozni. Ez olyan erős döntés volt, hogy az egyetem utolsó két évét 
már úgy végeztem el, hogy a betonelemeket gyártó Leier cégnél dolgoz-
tam mint ügyvezetői asszisztens. Itt az égvilágon mindennel foglalkoztam, 
és folyamatosan azt láttam, mondhatnám, azt tanultam meg, hogy a jó 
vezetőnek a cég az élete.

Zs. L.: No igen, a saját, illetve magántulajdonú 
cégeknél.
K. V.: Nem, dehogy! Én a vízműt is úgy irá-
nyítom, mintha a sajátom lenne! Nekem fáj 
minden pazarlás, és úgy örülök minden ered-
ménynek, mintha a saját gazdagodásomat 
szolgálná. Némileg enyhítve a kijelentésemet 
azt mondom, hogy minden vezetőnek a jó 
gazda szemével kell irányítania a reá bízott 
területet. Ez első számú követelmény.

Zs. L.: Ezt én is aláírom, de vissza a Leierhez.
K. V.: Igen, ez a szomszédos Burgenlandból in-
dult, mára multinacionálissá fejlődött cég, ami 
elsőként vetette meg a lábát Magyarországon 
még a nyolcvanas években. Itt olyan szakma- 
és vezetési kultúrát tanultam, ami akárhol 
kamatoztatható. Igyekeztem jól dolgozni, és 
a horvát nyelvtudásomat is figyelembe véve 
kineveztek kereskedelmi vezetőnek.

Zs. L.: Mégis váltott.
K. V.: Igen, mert már ezt is szűknek éreztem, és elmentem a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamarához, ahol csak három hónapig voltam, mert 
elhívtak az akkor nemzetgazdaságinak nevezett minisztériumba keres-
kedelmi és fogyasztóvédelmi főosztályvezetőnek. 

Kapacitáltak, hogy kineveznének helyettes államtitkárnak, de az én 
fejemben már a családalapítás gondolata motoszkált, ami hazafelé hú-
zott. És bevallom, hogy bár nagyra becsülöm a politikával átszőtt mun-
kaköröket, de nem igazán az én világom, visszavágytam, ha nem is a 
piaci, de a gazdasági területre.

Zs. L.: Miként lett vízműves?
K. V.: Visszavágyódásom okán pályáztam a megüresedő VASIVíZ-es ve-
zérigazgatói posztra. 2012-ben megválasztottak, illetve kineveztek ve-
zérigazgatónak.

Zs. L.: És hogy tetszik vezérigazgatónak lenni?
K. V.: Nagyon szeretek dolgozni. Hegyeket lehet velem elhordatni, ha 
látom értelmét. Tehát ez a vezetői hely számomra elsősorban ezt jelenti, 
és itt igazán van mit tenni.   

Zs. L.: Akkor biztos nagyon kemény vezetési elvei vannak.
K. V.: Nem kemény elvek kellenek, hanem józan ész, és az elsők között 
azt kell mindenkinek tudomásul vennie, hogy egy munkahelyen dolgoz-
ni kell. Sőt a lehető legjobban, tisztességesen és az érdekeinknek megfe-
lelően kell dolgozni. Én minden év elején készítek egy szűkített prioritási 
listát, mi az a négy dolog, amit az adott évben el akarok érni.

Zs. L.: Megtudhatjuk, milyen ez a lista az idei évre?
K. V.: Az első helyre a nyugdíjas-szövetkezet létrehívása került, a máso-
dik a cég működésének átvilágítása, azoknak a pontoknak a megtalálá-
sa és kijelölése, ahol a költséghatékonyságot még tovább lehet javítani, 
és hozzájárul a béremelési elképzeléseimhez. A harmadik a vízveszte-
ség-csökkentés, a negyedik egy olyan magyar–osztrák projekt elindítása, 
mely Kőszeg és térsége, illetve Léka és környéke biztonságosabb vízel-
látását szolgálja.

Zs. L.: Akkor ugye azt is megkérdezhetem, 
hogy hol tartanak a megvalósításban.
K. V.: Nyugdíjas kollégáim létrehozták a Vasi 
Aqueductus Közérdekű Nyugdíjas Szövetke-
zetet, a túlélési ösztön is erre kényszerített. 
Már 17 dolgozónkat ezen keresztül foglal-
koztatjuk, ami nekik bérnövekedést jelent, és 
a cégnek is jó. Emiatt jelenleg évi 15 millió 
forintot takarítunk meg bérben, ami forrást 
jelent bérfejlesztésre. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a munkavállalóink közül közel 100 fő 
megy a következő három évben nyugdíjba, 
és ők örömmel veszik a további kihívásokat a 
szövetkezeten belül, további megtakarítások 
érhetők el a bértömegben.

Zs. L.: De hát a nyugdíjas munkavállalónak 
olyan nagyon nem érdeke, hogy szövetkezeti 
tagként folytassa, hiszen elesik a táppénztől 
és a fizetett szabadságtól. 
K. V.: Ez igaz, de, mint mondtam, bérnöve-
kedést jelent nekik, hiszen a cafeteria adó-

mentesen biztosítható számukra meghatározott keretig, így nagyjából 
23.000 forinttal keresnek többet a szövetkezetben, mint korábban. így 
döntött a cég, és mi – éppen a többi munkavállaló érdekében – csak 
ebben a formában fogjuk tovább foglalkoztatni nyugdíjasainkat.

Zs. L.: Tegyünk egy kanyart, mielőtt tovább taglalnánk a kitűzött célok tel-
jesítését, és nézzünk rá arra a foglalkoztatási helyzetre, ami önöket is sújtja.
K. V.: De még hogyan sújt! Gondoljon bele, hogy nálunk egy villanysze-
relőnek átlagosan 1400 forintos órabért tudunk adni, míg a szomszédos 
Ausztriában (tőlünk akár fél órára) az órabér 4300 forintnak felel meg. 
Havibérre átszámolva 243 ezer áll szemben a 748 ezer forintos bruttó 
jövedelemmel! És ha nem is ennyire kiélezetten, de így van ez majdnem 
minden területen. Nálunk nem az a kérdés, hogy milyen villanyszerelőt 
tudok felvenni, és ő hogyan tud dolgozni, hanem az, hogy – kicsit túloz-
va – hogyan tudok a cukrászból villanyszerelőt csinálni.

Zs. L.: Tehát itt is az átképzés az egyik megoldás.
K. V.: Kényszerhelyzetben vagyunk, és nagyon szeretnénk, ha jönnének 
a fiatal szakemberek, de rá vagyunk kényszerítve a szükségmegoldások-
ra. A helyi Hermann Ottó Szakgimnáziummal együttműködve 20 fő víz-
műkezelőnk és csatornamű-kezelőnk, valamint a Puskás Tivadar Fém- és 
Villamosipari Szakgimnáziummal 6 fő villanyszerelőnk részesül át-, illet-
ve továbbképzésben. Szerveztünk a soproni és a zalaegerszegi vízmű-
vek közreműködésével egy szakmai konzultációt is a művezetői munka-
körnek vízellátási és csatornázási szakismeretek témakörben. Tisztában 
vagyunk vele, hogy ez csak átmeneti és nem is a legeredményesebb 
kezelése a munkaerőhiánynak, de mi ezt tudjuk megtenni. Ez nem ad 
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hosszú távú megoldást. A belső erőtartalékok is ki fognak merülni, és 
tényleg ellehetetlenülhet az ágazat. Én a legfontosabbnak ezt a kérdést 
tartom. Nagyon sürgősen lépniük kell a döntéshozóknak, mert képzett 
és végzett szakmunkásokat nem lehet csak úgy a szögről leakasztani.

Zs. L.: Na jó, de az átképzésektől nem lesz még több a pénz! Miért marad-
jon valaki a VASIVÍZ-nél, ha a szomszédban a többszörösét keresheti?
K. V.: Nemcsak a pénz számít, hanem a biztos munkahely és az a többlet-
juttatás és munkahelyi légkör is, amit folyamatosan jobbá akarunk tenni. 
Jó a szakszervezetünk, rendszeresen szervez kirándulásokat külföldre 
és Magyarország érdekes tájaira, településeire, a csoportvezetőknek 
és középvezetőknek biciklitúrákat szervezünk, kalandparkba megyünk, 
paintballozunk, és minden dolgozónknak, aki nem premizált, most már 
második éve adunk 50 ezer forintot a nyaralásához. Ötévenként jutal-
mazzuk a legalább 20 éve itt dolgozó kollégákat, ha valaki továbbképzé-
sen vesz részt, többletjuttatást biztosítunk. Azt hiszem, ezekből is látszik, 
hogy minden eszközt megragadunk, hogy a munkavállalóink kötődje-
nek a céghez. Szép számmal vannak olyanok is, akik nem a pluszjuttatá-
sokért vagy a jutalmakért maradnak itt, hanem a hivatástudat és a cég 
iránti hűség, illetve elkötelezettség tartja itt őket, és olyanok is vannak 
jócskán, akik egyszerűen szeretik a munkájukat.

Zs. L.: Mostanában gyakran hallom, hogy hatásos eszköz lehet, ha család-
baráttá tesszük a céget, vagy atipikus foglalkoztatást vezetünk be.
K. V.: Mi arra gondoltunk még, hogy minibölcsődét létesítünk, mert 
most is jó páran vannak gyesen, vagy szeretnének a közeljövőben gyer-
meket vállalni. Ennek most van támogatása, és igyekszünk felülni erre a 
vonatra. A másik lehetőség, a távmunka csak korlátozottan képzelhető 
el nálunk. Vizsgáljuk azonban a rugalmas munkaidő bevezetését, termé-
szetesen csak ott, ahol ez működni tud.

Zs. L.: Még maradva a munkaerő megtartásánál, egyik eszköz lehet a 
munkakör-értékelés, vagyis a munkakörök aszerinti besorolása és dotálá-
sa, mennyit ér a vállalatnak, és mibe kerül az esetleges pótlás.
K. V.: Nálunk a munkakörök bérkategóriákba vannak sorolva a minősé-
girányítási rendszerhez kötötten, és azon belül évente teljesítményérté-
kelést tartanak a vezetők a munkavállaló bevonásával. Ez viszonylag jól 
működik, bár az ehhez kapcsolódó bérfeszültségeket is kezelnünk kell, 
de mivel már a rendszer megvan, nem jelent a kialakult nehéz foglalkoz-
tatási helyzetünkben új eszközt. Viszont megtettünk egy ide sorolható 
nagy lépést, bérkiegyenlítést hajtottunk végre a szennyvizes és a vizes 
ágakban tevékenykedő szakemberek között az előbbiek javára. Szinte 
érthetetlen okokból jelentősen el voltak maradva a szennyvizesek.

Zs. L.: Azt hiszem, ezt a kérdéskört jól körüljártuk, térjünk vissza a priori-
tási lista második céljához, az átvilágításhoz.
K. V.: Ez nem csupán a menedzsmenttől függő cél és összetett, sokrétű 
feladat, mely még előkészítési fázisban jár, de elengedhetetlen a végig-
vitele is. Jól állunk viszont a harmadik cél teljesítésével, a vízveszteségek 
csökkentésével. Kútjainkra ultrahangos vízmérőket szereltünk, amivel a 
vízkészlethasználati járulékot a ténylegesen kiemelt mennyiség alapján 
tudjuk fizetni. Ezzel is jelentős megtakarításhoz tudunk jutni.

Zs. L.: Mi a helyzet a magyar–osztrák közös projekttel?
K. V.: Meglehet, mentegetőzésnek hat, de ez sem csak tőlünk függő cél, 
jelenleg a pályázati kör második ütemén dolgozunk. Nem egyszerű a 
nemzetközi kooperáció, azonban nem hagyom annyiban, ha egyszer 
úgy látom, hogy van értelme a megvalósításnak.

Zs. L.: Ez vezetési elvnek is jó, amúgy is azt akartam javasolni, térjünk 
vissza ehhez a szálhoz, mert az a gyanúm, nem értünk a végére.
K. V.: Vegyük előre az emberi oldalt, és azt mondom, hogy akkor sikeres 
egy vezető, ha maga mellé jó vezetőket vesz fel, vagy ilyenné formál-
ja őket. Lényeges számomra az is, hogy ha valaki jól teljesít, azt meg 
kell dicsérni, mert erkölcsileg és anyagilag is szükséges motiválni. Eh-
hez viszont hozzátartozik, ha valaki nem teljesít jól, hibát hibára halmoz, 
akkor az nem maradhat következmények nélkül. Persze megkaphatja 
az ember ilyen elvek alkalmazásakor, hogy miért mindig a húzó em-
bereket hajtja, de sajnos itt is igaz a mondás: azt a lovat ütik, amelyik 
jobban húz. Fontosak a számok, amin azt értem, hogy valós tények és 
nem vélekedések alapján kell a döntéseket meghozni. A valós tényeket 
pedig a számok mutatják meg. Folyamatosan mérni kell a folyamatokat, 
és időben közbe kell avatkozni. Ezután következhet a szakértelem és a 
tapasztalat, amit én nagyra becsülök, mégis azt mondom, az elszúrt ese-
tek nagyobb részében nem az a baj, hogy nem volt meg a szakértelem 
vagy a jó tapasztalat, hanem a hajlandóság és az igény volt kevés, illetve 
kicsi arra, hogy valóban jó munkát adjon ki az illető a kezei közül. Végül 
tudomásul kell venni, hogy a siker záloga nem csupán a saját kezünkben 
van, a cég jó működésében érdekelt döntéshozók gyakran felülírják azt. 
Éppen ezért fontosnak tartom, hogy nem csupán magunkkal kell foglal-
koznunk, hanem jó kapcsolatokat kell ápolni, és folyamatos párbeszédet 
kell fenntartani a környezetünkkel.

Zs. L.: Hadd kérdezzem meg: volt már olyan döntése, amit utólag meg-
bánt?
K. V.: Volt. Olyan kérdésben nem, ami a cég vezetésével kapcsolatban 
lett volna meghatározó. Jó irányokat tűztünk ki célul, és ha nagy küzdel-
mek árán is, de haladunk előre. Ezt az is mutatja, hogy az eredményeink 
jók, és a tartalékainkhoz sem kellett hozzányúlnunk a nehéz gazdálko-
dási körülmények ellenére sem. 

Zs. L.: Akkor jöhet a szokásos kérdés: miként látja a rekonstrukciók el-
maradását?
K. V.: A nálunk tapasztalható helyzetről tudok véleményt mondani. Esze-
rint kétségbeejtő helyzetbe még nem kerültünk, de az bizony előfordul, 
hogy többet költünk egy-egy vezetékszakasz hibajavításaira, mint ha ki-
cserélnénk az egészet. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy a hiba-
javítások mindannyiszor megakasztották a szolgáltatás folyamatosságát, 
ahányszor csak hozzá kellett nyúlnunk a vezetékhez. Ezek alapján én azt 
mondom, hogy elkerülhetetlenül meg kell teremteni azt a rekonstrukci-
ós alapot, amiből a rekonstrukciók a mostaninál legalább három-négy-
szer gyorsabb ütemben lesznek lehetségesek.

Zs. L.: Milyennek látja az innovációt ágazatunkban?
K. V.: Azt belátom, hogy az innováció is jórészt pénz kérdése, de azt 
is látom, hogy jó kezdeményezések gyakran azért buknak meg, mert 
nem tudunk kimozdulni a saját komfortzónánkból, hiszen a mostanit 
megszoktuk. így jártunk, amikor a szennyvízcsatornák bélelése során 
magában a bélelőharisnyában lehetett volna helyet biztosítani vékony 
távközlési vezetékeknek, vagy amikor be akartuk vezetni az olyan víz-
mérők használatát, melyek a távleolvasás mellett alkalmasak vízkorlá-
tozásra, illetve a szolgáltatás felfüggesztésére. Vannak azért jó példák 
is, a már emlegetett ultrahangos vízmérésre gondolok, vagy éppen a 
biogáz-hasznosítás növelésére, a napelemes beruházásokra.
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zs. L.: mi az a három legfontosabb dolog, amin legelőször változtatna, ha 
a döntéshozók helyébe kerülne? 
K. v.: A díjemelés elkerülhetetlen. Második az áfacsökkentés, melynek 

egy részét akár újabb rezsicsökkentésként lehetne megjeleníteni. A 

harmadik a rekonstrukciós alap létrehívása, melynek kiinduló forrása a 

közműadó kivezetése lehetne, persze ezt ki kéne egészíteni, mert önma-

gában messze nem oldaná meg a pótlási gondjainkat.

zs. L.: milyennek látja a mavíz tevékenységét?
K. v.: Tudásátadásból, rendezvényszervezésből ötös, érdekérvényesítés-

ből és az ágazat népszerűsítéséből viszont jóval gyengébb lenne a jegy, 

ha osztályoznom kéne. Ez utóbbiak nem elég hatékonyak, vagy én nem 

látom, meddig ér a takaró. A döntéshozókat szembesíteni kell a helyzet-

tel! Itt van a legutóbbi „századvéges anyag”, ami jól mutatja be az ágazat 

helyzetét. Ezt mindenképpen tudomásul kéne vétetni a döntéshozókkal. 

Nem elég megküldeni, folyamatosan bombázni kell vele mindenkit, aki 

bármilyen befolyással is lehet a sorsunkra. Én harcosabb alkat vagyok, 

és bármi mellett kiállok, ha jónak tartom. 

zs. L.: Számomra ebből is látszik, másként szemléli a világot, mint sokan 
az ágazatból. mit látott, amikor külső szemmel tudta még nézni a vizes 
szakmát?

K. v.: Azt láttam és látom most is, hogy nagyon magas szintű a szakmai 

tudás és az elhivatottság, és azt is, hogy igen összetartó ez az ágazat. 

Egyszerű kifejezéssel: szeretik egymást az emberek. Ugyanakkor ez elég-

gé zárt kör, nehezen fogadnak be újakat. Fiatalként, főleg jogászként ud-

variasan, de elég hűvösen kezeltek egy jó darabig. Nem hiszem, hogy 

nagyon magyaráznom kell a helyzetet, új voltam, meg kellett tennem a 

köreimet, befogadtak, jól érzem magam velük. 

zs. L.: Ennyi gonddal a vállán miként tud kikapcsolódni, illetve mi az, ami 
még fontos a munkáján kívül az életében?
K. v.: Elég sok feszültség halmozódik fel ilyen munkatempónál, amit va-

lóban le kell vezetni, így szóba sem jöhet a horgászat vagy a sakk. Ezért 

rendszeresen focizok, kick-boxolok és futok. Hétfőnként foci, szerdán kick-

box, hétvégén futás. Mindenekelőtt azonban ott van a család, jó egy éve 

vagyok házas, és van egy aranyos kisfiunk. Zlatan a neve. A feleségem a 

Soproni Vízműnél dolgozik, hidrogeológus. Sokra tartom azt az időt, amit 

együtt tölthetünk, de sajnos nem tudunk eleget. Most még albérletben 

lakunk, de épül a saját lakásunk is, amire szintén oda kell figyelnünk.

zs. L.: És nem hiányzik a jogászkodás?
K. v.: Nem, egyáltalán nem. Elégedett nem lehetek, de szeretem azt, 

amit csinálok.
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