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a Fővárosi Vízművek Zrt. szennyvízágazati mérnöki koordinációs cso-
portvezetője; Séllei Lászlóné, a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. 
Szolnok energetikusa; Siczné Landl Magdolna, az ALFÖLDVÍZ Zrt. szám-
viteli főmunkatársa; Szabados György, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
üzemvezetője; Szabó Attila, a FEJÉRVÍZ Zrt. üzemmérnökség-vezetője; 
Szemkovics László, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beruházási fő-
előadója; Tóth Attila, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. csoportvezető-
je; Tóth Ferenc, a Duna-Armatúra Kft. területi értékesítési vezetője; Türk 
Miklós, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. csoportvezetője; Vincze Emil, 
a Borsodvíz Zrt. biztonságtechnikai és gondnoksági osztályvezetője.

A Magyar Víziközmű Szövetség elnöksége 2013-ban megalapítot-
ta a   Víziközmű Ágazatért érdemérem   kitüntetést. Az érdeméremre 
a Magyar Víziközmű Szövetség elnöksége terjeszti fel azon kollégákat, 
akik a víziközmű-ágazatban, illetve a szövetségben kiemelkedő szakmai, 

Az ENSZ 1993-ban jelölte ki március 22-ét a víz világnap-
jának. Ez a jeles esemény minden évben más szempontot 
emel figyelmünk középpontjába. Az idei szlogen, a „Vizet 
mindenkinek” a hatalmas globális kihívások – a szegénység, 
az egyenlőtlenségek, a természeti katasztrófák és a humani-
tárius válságok – idején azt vizsgálja, hogy hogyan lehet az 
ivóvíz-szolgáltatást, a szennyvízelvezetést és a vízgazdálko-
dást fenntartható módon megoldani és ezt a szintet a továb-
biakban megtartani.

A víz világnapja alkalmából a MaVíz ebben az évben is 
megrendezte gálaestjét, melyen köszöntőt mondott Kőrösi 
Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntartha-
tóság Igazgatóságának igazgatója és Kurdi Viktor, a MaVíz 
elnöke. 

A gálaesten kitüntetések átadására is sor került. A  Magyar 
Víziközmű Szövetség   Víz Világnapi Emlékérem  -mel a tag-
szervezetek által felterjesztett azon kollégákat tüntette ki, 
akik a víz- és csatornaszolgáltatásban 10 évnél hosszabb időn 
keresztül kiemelkedő szellemi tevékenységet, illetve különö-
sen hatékony gyakorlati munkát végeztek, és a MaVíz szakmai 
közéletében eredményes és általánosan elismert társadalmi 
szerepet vállaltak. Az idén az alábbi 32 kiváló szakember ve-
hette át az emlékérmet és a vele járó oklevelet Kurdi Viktortól, 
a MaVíz elnökétől és Nagy Edittől, a MaVíz főtitkárától:

Balogh Béla, a Fővárosi Vízművek Zrt. csőhálózati cso-
portvezetője; Boda Balázs, a Kaposvári Víz- és Csatornamű 
Kft. vízellátási főmérnöke, műszaki vezetője; Bognár Lajos, a 
PANNON-VÍZ Zrt. hálózatszerelője; Csurjáné Bóbis Mónika, 
a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. számviteli és pénzügyi 
osztályvezetője; Debreczeny László, a Fővárosi Vízművek Zrt. 
víztermelési osztályvezetője; Éreth Attila, a Mezőföldi Regio-
nális Víziközmű Kft. főmérnöke; Fábri Benjámin, a NYÍRSÉG-
VÍZ Zrt. vízműgépésze; Fazekas Lajos, a FEJÉRVÍZ Zrt. üzem-
mérnökség-vezetője; Fitos Tamás, a Zalavíz Zrt. karbantartó 
vízvezeték-szerelője; Gombos László, a Tiszamenti Regio-
nális Vízművek Zrt. műszaki főmunkatársa; Haász Edit, az AQUA Szolgál-
tató Kft. gazdasági vezetője, ügyvezető helyettese; Horányi András, a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. beruházási csoportvezetője; Horváth Mihály, az Észak-
dunántúli Vízmű Zrt. bányaiparosa; Hubai Béla, a BAKONYKARSZT Zrt. 
folyamatirányító rendszermérnöke; Judák László, a Kiskunsági Víziköz-
mű-szolgáltató Kft. vízműkezelője; Kellermayer Bernadette, a Fővárosi 
Vízművek Zrt. vízmérőkezelési osztályvezetője; Kocsis Magdolna, a Sop-
roni Vízmű Zrt. statisztikusa; Koltai Zoltán, a TETTYE Forrásház Zrt. víz-
gépészeti művezetője; Krizsán György, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
műszaki üzemviteli osztályvezetője; Marton Mónika, az Interex-WAGA 
Kft. pénzügyi munkatársa; Máté Csaba, az Északmagyarországi Regioná-
lis Vízművek Zrt. üzemmérnökség-vezetője; Nagypálné Biliczki Erzsébet, 
a Szegedi Vízmű Zrt. vezető kontrollere; Schmauder-Molnár Magdolna, 

„VIZET MINDENKINEK!”
(KR. E. 287? – KR. E. 212) A VÍZ VILÁGNAPJA 2019

MÁRIALIGETI BENCE
főszerkesztő
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köszönhetőek, amit Simon Ágnes vezetésével az informatikai munkacso-
port végez. (A díjazottakkal interjút olvashatnak a következő oldalakon.)

A Magyar Víziközmű Szövetség Víz az Élet Alapítványának kuratóriu-
ma az idén 17. alkalommal ítélte oda a   ReitterFerenc-díj  -at. A szövet-
ség legmagasabb kitüntetésében minden évben egy kiemelkedő személy 
részesülhet. A 2019. évi Reitter Ferenc-díjat az alapítvány kuratóriuma a 
vízügyi és víziközmű-ágazatban végzett, több évtizedes kiemelkedő szak-
mai és oktatói teljesítménye elismeréseként Ányos Józsefnek, a Debrece-
ni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának ítélte oda.

Ányos József közel 50 évvel ezelőtt kezdte pályafutását, azóta dolgozik 

folyamatosan a vízgazdálkodás különböző területein. A Debreceni Vízmű 

Zrt. vezérigazgatói pozícióját 1999. június 1-jétől tölti be. Az elmúlt 20 év-

ben az ő irányításával jelentős víziközműszolgáltatás-fejlesztési feladatok 

valósultak meg, valamint folyamatosan biztosították a magas színvonalú 

üzemeltetési elvárásoknak való megfelelést. Az általa vezetett Debreceni 

Vízmű Zrt. tevékenységét időről időre megmérettette különböző pályáza-

tokon, aminek számos hazai és nemzetközi díj lett az eredménye.  Munkája 

mellett a MaVíz Vízellátási Tagozatának elnökeként, majd 2004 és 2010 

között a szövetség elnökeként képviselte az ágazat érdekeit teljes hittel és 

akarattal. Jelenleg tagja a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

elnökségének, az MTESZ Környezetvédelmi Bizottságának, a Tiszántúli Te-

rületi Vízgazdálkodási Tanácsnak. Kiemelkedő szakmai tevékenysége mel-

lett tudományos munkát is végez: tiszteletbeli egyetemi docens, korábban a 

Debreceni Agrártudományi Egyetem, valamint a Kossuth Lajos Tudomány-

egyetem tanára volt. Rendszeres előadója a víziközmű-ágazat fejlesztése 

céljából rendezett szakmai konferenciáknak. (Ányos Józseffel a Portré ro-
vatban részletes interjút olvashatnak).

A víz világnapja alkalmából Kontrát Károly, a Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkára, miniszterhelyettes a víziközmű-szolgáltatás területé-
ről az alábbi kollégáinknak adott át kitüntetést:

  Vásárhelyi Pál-díj  -ban részesült: 
Kis István, a FEJÉRVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Palkó György, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgatója, valamint
Várszegi Csaba, a Magyar Hidrológiai Társaság Vízellátási  Szakosztályának 
elnöke.

  Kvassay Jenő-emlékérem   kitüntetésben részesült:
Hudák József, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
üzemmérnökség-vezetője,
Neubauer János, a Soproni Vízmű Zrt. üzemirányítója.

A következőkben rövid interjúk keretében mutatjuk be a Víziközmű Ága-
zatért érdeméremben részesült kollégákat, mindenki ugyanazt a három 
kérdést kapta.

 gyakorlati, érdekképviseleti vagy szellemi tevékenységet végeztek. Az 
idén ismét 5 kiváló munkatárs vehette át a magas rangú kitüntetést Kurdi 
Viktortól, a MaVíz elnökétől és Nagy Edittől, a MaVíz főtitkárától:

Fazekas Csaba, a BAKONYKARSZT Zrt. gazdasági igazgatója, 

a MaVíz Gazdasági Bizottságának elnöke:

Jelenlétével és könnyed hangvételével új színt vitt a gazdasági rendezvé-
nyek életébe. A víziközmű-törvény megjelenése után, a nehezedő körül-
mények közepette is aktívan segítette a háttérbe szoruló szakmai munkát. 
Az új szakmai feltételek mellett megvalósuló bizottsági munka megújí-
tását javaslataival segítette és segíti mind a mai napig, magas szakmai 
felkészültségével pedig 2018-tól újra irányítja a bizottságot. Évekig a jog-
szabálytervezetek véleményezésében is aktívan közreműködött. Fontos 
erényei közé tartozik a társvízművek segítése, a munkatársak összefogása 
és a jó hangulat megteremtése.

Kassai Zoltán, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 

nyugdíjazott elnök-vezérigazgatója:

Nevéhez fűződik a szervezeti struktúra átalakítása, a vezetői szintek drasz-
tikus csökkentése, a legkorszerűbb eszközök és berendezések beszerzése 
és – többek között – egy konditerem kialakítása is. Hitvallása ez volt: Rend 
a fejekben, rend a telephelyeken és rend az irodákban. Hozzáértésével, el-
pusztíthatatlan optimizmusával és építő jellegű hozzászólásaival a MaVíz 
által szervezett konferenciák ikonikus alakja volt.

Malik István, a Heves Megyei Vízmű Zrt. műszaki 

vezérigazgató-helyettese:

A szakmában eltöltött több mint 3 évtized során minden munkakörében 
megnyilvánult a víziközmű-szolgáltatás iránti elkötelezettsége, a magas 
szintű követelményrendszer érvényesítése. Mindig barátságos, befogadó, 
támogató és magas szakmai színvonalú tudása, hozzáállása példaként 
szolgál munkatársai számára. Szakmai pályafutása során mindig maximá-
lisan támogatta a MaVíz, különös tekintettel a Műszaki Bizottság munkáját.

Oszoly Tamás, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. műszaki vezér-

igazgató-helyettese:

A Mavíz Műszaki Bizottságának 2008 óta tagja, ahol a szennyvízelveze-
tés és -tiszítás, valamint a csapadékvíz-elvezetés területén, témájában 
mindig precízen fejti ki véleményét. A jogszabályok véleményezésénél, 
a csapadékvíz-elvezetés koncepciótervének kialakításánál vagy a szeny-
nyvíztisztítás új határértékeinek meghatározásánál komoly segítséget 
nyújt tudásával ágazatunk egészének. Ezekben a kérdéskörökben ma Ma-
gyarországon az egyik legmeghatározóbb gyakorlati szakember. Markáns, 
esetenként szenvedélyes véleményével az ágazat egyik jelentős „érdek-
képviselő mérnöke”.

Simon Ágnes, a Bácsvíz Zrt. informatikai vezetője, a MaVíz Informati-

kai Bizottságának alapító tagja, elnöke:

A bizottság szakmai elkötelezettségének komoly támaszt nyújt Ági kö-
vetkezetessége, ami visszaköszön a havi rendszerességgel megtartott 
megbeszéléseken, valamint az éves szakmai konferencián, ahol évről évre 
szakmailag is egyre magasabb szintű előadásokon és kerekasztal-meg-
beszéléseken van alkalmuk részt venni az ágazat informatikusainak. A bi-
zottság már a megalakuláskor felvállalta, hogy szakmai egyeztető fóruma 
legyen a vízi közműves cégek informatikai fejlődésének. A különböző vál-
lalatirányítási rendszerek bevezetésében, működtetésében, az informá-
cióbiztonsági fejlesztésekben és az auditok sikeres megvalósításában is 
elért eredmények nem utolsósorban annak a szakmai együttműködésnek 

Radnóti Miklós

Bájoló

Rebbenő szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,

ugrik a fény is,
gyűlik a felleg,
surran a villám
s már feleselget
fenn a magasban
dörgedelem vad
dörgedelemmel,
kékje lehervad

lenn a tavaknak
s  tükre megárad,
jöjj be a házba,
vesd le ruhádat,
már esik is kint,
vesd le az inged,
mossa az eső
össze szivünket.
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meg a működési engedélyt, és 14 kapta meg 
2013. október 7-én, köztük a Délzalai Vízmű Zrt., 
amely feltételek nélkül, határozatlan időre. Ez a 
szakmai siker országos szinten is példaértékű 
volt! Hasonlóan jelentős beruházási siker: 2011 
és 2014 között kivitelezésre került az Európai 
Unió által támogatott, környezetvédelmi kohézi-
ós mega-szennyvízberuházás 11 milliárd Ft nettó 
értékben.

3.  Pályafutása során mi volt az az esemény, hiba, 
melyből tanult, és a következő nemzedékek fi-
gyelmébe ajánlana?
A munkám során megpróbáltam a lehető leg-
kevesebb hibát elkövetni, ennek a megítélése a 
tulajdonosi kör feladata volt. 

Mivel három ciklusra is kineveztek, így azt 
gondolom, hogy jelentős hibát nem vétettem. 
A minket követő nemzedéknek nehéz tanácsot 
adni, hiszen a gazdasági életben egy szolgáltató-

nak nap mint nap meg kell újulnia, ha eredményes akar lenni. Személyi 
kérdésekben követtem el azt a hibát az első években, hogy néhány új 
munkatársat túl korán véglegesítettem, ami később komoly gondokat 
okozott. Alapelvem, hogy minőségi munka csak megfelelő szaktudással, 
képzéssel, a munkahelyükkel elégedett dolgozókkal, megfelelő munka-
körülmények biztosítása mellett várható el.

kör (önkormányzatok) úgy döntsön, hogy a 
szellemi tudást, a műszaki bázist együtt tart-
sák, és alakítsák meg a Heves Megyei Vízmű 
Részvénytársaságot. Az együtt maradás utáni 
évek sem voltak zökkenőmentesek, de a nyílt, 
őszinte párbeszéd révén az üzemeltető és a 
tulajdonosok közötti esetlegesen előforduló 
konfliktusokat többnyire sikeresen megol-
dottuk. Büszke vagyok arra, hogy társaságunk 
a központi integrációs törekvéseket messze 
megelőzve hajtott végre integrációt más víz-
mű-üzemeltetőkkel, és ennek a nem kevés dip-
lomáciai tevékenységet igénylő folyamatnak 
részese lehettem.

3.  Pályafutása során mi volt az az esemény, 
hiba, melyből tanult, és a következő nemze-
dékek figyelmébe ajánlana?
Azt gondolom, hogy sem az iparban eltöltött 
több mint 10 év, sem pedig a víziközmű-szol-
gáltatásban eltöltött 33 év szerencsémre nem 

produkált olyan karakteres hibát, amit tanulságként meg lehetne említeni 
a fiatalabb kollégáim előtt. Inkább azokat a „bölcsességeket” emlegetem 
fel, amelyek a kritikus pillanatokban, egy haváriaesemény kapcsán meg-
oldást jelentettek. 

Nagyon sokszor a sportból merítem ezeket a példákat, hiszen egy csa-
pat sikerében, kudarcában ott van a játékos (dolgozó) és az edző (vezető) 
is, mind emberi, mind pedig szakmai vonatkozásban.

KASSAI ZOLTÁN

1. Mi volt a legfontosabb impulzus vagy motivá-
ció a vízműves pálya irányába?
A Zalahús nagykanizsai gyárának műszaki veze-
tőjeként 20 éven keresztül napi szinten foglalkoz-
tam víz- és szennyvízproblémákkal, és naponta 
kapcsolatban voltam a vízművesekkel, hiszen az 
egyik legérzékenyebb szennyvízkibocsátók vol-
tunk Nagykanizsán. Emögött ott volt egy jelentős 
szennyvíz-technológiai tevékenység, amelyet a 
cégen belül én irányítottam. Az is közrejátszott, 
hogy időközben a sárvári termálfürdő építésénél 
épületgépészeti szakértőként és a zalaegerszegi 
aquapark vízgépészeti szakértőjeként dolgoztam. 
A felkérésre, hogy vállaljam el a Délzalai Vízmű 
Zrt. vezetését, igent mondtam, kihívásként tekin-
tettem a feladatra.

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb?
Nagyon sok sikerről számolhatok be, amire büszke vagyok. Nehéz közü-
lük csak egyet kiválasztani, ezért kettőt választok. A törvényi előírások-
nak megfelelően megfogalmazott feltételek szerint a Délzalai Vízmű Zrt. 
a törvény szerinti határidőre (2013. május 31.) benyújtotta a működési-
engedély-kérelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
felé. Az országban működő kb. 400 víziközmű-szolgáltaó közül 84 kérte 

MALIK ISTVÁN

1. Mi volt a legfontosabb impulzus vagy moti-
váció a vízműves pálya irányába?
Egy 3500 fős iparvállalat egyik üzemének veze-
tőjeként 1986-ban baráti beszélgetések révén 
kerültem kapcsolatba a Heves Megyei Vízmű 
Vállalat üzemviteli osztályának akkori, a szak-
mában mindenki által Bakos Pistaként ismert 
vezetőjével. A vele való beszélgetések kapcsán 
fogalmazódott meg bennem, hogy az iparsze-
rű termelés, tömeggyártás után a szolgáltatás, 
vagyis a víziközmű-szolgáltatás is számtalan 
izgalmas kihívást jelent egy mérnök számá-
ra. A váltás 1986 nyarán történt, és néhány 
hónap után jöttem rá, hogy nemcsak a Heves 
Megyei Vízmű Vállalathoz kerültem, hanem a 

„vízművek” nagy családjába, ahol olyan szak-
mai, emberi kapcsolatokkal találkoztam, amik 
az ipari szereplők között nem voltak jellemzők. 
A vízműnél eltöltött 33 év azt igazolja, hogy jó 
döntés volt.

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb?
A sok nagyszerű műszakifeladat-megoldás közül nem szeretnék kiemelni 
egyet sem, inkább azt a folyamatot, tevékenységet tartom a legnagyobb 
eredménynek, amit a munkatársaimmal végeztünk annak érdekében, 
hogy a Heves Megyei Vízmű Vállalat ne essen szét, és az új tulajdonosi 
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vettem a 38/1995., a 220/2004., a 28/2004. ren-
deletek és a környezetterhelési díj törvényének 
előkészítésében. Lényeges eredmények: a csator-
naszennyezés átvállalása, a fizetendő vtd. felének 
felhasználása fejlesztésre, türelmi idők.

3.  Pályafutása során mi volt az az esemény, hiba, 
melyből tanult, és a következő nemzedékek fi-
gyelmébe ajánlana?
Nehéz kérdés, mert üzemeltetőként, vezetőként 
gyakran az volt a feladatom, hogy mások ne kö-
vessenek el hibát. Ez gyakran sikerült, néha nem. 
Saját magam is hibáztam, de időben korrigáltam. 

Kudarcnak ítélem meg, hogy nem sikerült 
maradéktalanul érvényesíteni az elvárásokat a 
dél-budai térség szennyvízelvezetésének építése 
során. Kudarc a házi beemelők működtetésének 
jogi szabályozása. A vízi közművekkel kapcsola-

tos új jogszabályok előkészítése során elkallódott a javaslatom, mely a 
szolgáltatók közötti szennyvízátadásra vonatkozott. A mai napig szabá-
lyozatlan maradt ez a terület, ami számos, a szolgáltatók, valamint az átve-
vő és a lakosság közötti konfliktus forrása.

A következő nemzedéknek ajánlom, hogy fontos dolgokban szemé-
lyesen győződjenek meg mindenről. Tartsanak ki akkor is jól megalapo-
zott meggyőződésük mellett, ha azon mások elnézően mosolyognak. Van 
feladat bőven. A szennyvízelvezetés és -tisztítás területén az elmaradt 
felújításokat, technológiafejlesztéseket pótolni kell. Kiemelkedő jelentő-
ségű a csapadékvizek kérdésköre, a működőképes jogszabályi környezet 
kialakítása, az elvezetőrendszerek kiépítése, a zöld és szürke megoldások 
helyes alkalmazása, a rendszerelemek összehangolt működtetésének biz-
tosítása, az élővizek védelme.

Legyenek lojálisak a munkáltatójukhoz, becsüljék meg munkatársa-
ikat, vezetőként hallgassák meg a véleményüket, majd legyenek határo-
zottak. Megéri.

eredményeket értem el azáltal, hogy egy csa-
patként összetartva a bizottságot foglalkoz-
tunk az épp aktuális informatikai problémákkal, 
ajánlásokat készítettünk, segítettük egymás 
munkáját.

3.  Pályafutása során mi volt az az esemény, 
hiba, melyből tanult, és a következő nemze-
dékek figyelmébe ajánlana?

A mi szakmánk olyan, hogy folyton tanul-
nunk kell, követni kell a technikai fejlődést, nyi-
tottnak kell lennünk az újdonságok felé. Lehet 
magányos farkasként is, a számítógép bűvere-
jében elveszve végezni a dolgunkat. De az iga-
zi kihívás, hogy egymás tapasztalatait, tudását 
megosztva legyünk egy ütőképes csapat.

OSZOLY TAMÁS

1. Mi volt a legfontosabb impulzus vagy motivá-
ció a vízműves pálya irányába?
Mindkét nagyapám érintkezett vízi közművekkel, 
az egyik mérnökként, a másik jogászként. Édes-
apám is „vizes” jogász volt, sokat beszélgettünk 
az érdekességekről. A gimnázium után lengyel-
országi iskolába vettek fel, a Wrocławi Műszaki 
Egyetem víz- és szennyvíz-technológia szakára. A 
szennyvíztechnológia jobban tetszett. Az FCSM-
hez jelentkeztem kezdő mérnökként felvételre, 
egyrészt a szennyvíz-technológia miatt, másrészt, 
mert itt nem ismerték a családi hátteremet. Jó 
időben voltam jó helyen, a szennyvíztisztítás in-
tenzív fejlesztése akkoriban kezdődött. Vörös Fe-
renc igazgató úr felismerte, hogy a cégnek mér-
nökökre van szüksége: 1978 szeptemberében én 
voltam a 41. diplomás, akit alkalmazott.

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb?
Elsősorban a munkatársaimra, akik kiváló képességűek voltak, és a jelen-
legiek is azok. Sokat tanultam tőlük. Nehéz egy-egy gyakorlati példát kira-
gadni, hiszen melyik gyerekét szereti legjobban az ember? Pályafutásom 
elején inkább a mérnöki ismereteimet tudtam alkalmazni. A Wrocławi  
Műszaki Egyetem felkészítése kiváló volt, megtanították nemcsak a mű-
szaki ismereteket, hanem azok gyakorlati alkalmazását, a problémák felis-
merését, a lényeglátást is. Majd egyre több irányítási-szervezési feladatot 
kaptam, így bővítettem ismereteimet a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. 
Kezdetben fizikai állományú műszakvezető gépészként dolgoztam, ez 
hasznomra volt a későbbiekben, hogy tudjam, mit lehet elvárni, és mit 
nem szabad erőltetni. Szép műszaki feladatok teljesítésében vettem részt, 
40 év alatt sok minden történt, míg megvalósult a fővárosban a teljes körű 
szennyvízelvezetés és -tisztítás. 2014-ben kért fel a műszaki vezérigazga-
tó-helyettesi feladatok ellátására Palkó vezérigazgató úr, akivel akkor már 
több mint 12 éve dolgoztunk együtt. A Szövetség képviselőjeként részt 

SIMON ÁGNES

1. Mi volt a legfontosabb impulzus vagy moti-
váció a vízműves pálya irányába?
Különös és szerencsés véletlennek köszönhe-
tően kerültem a BÁCSVÍZ-hez. A gabonafor-
galmi cég felszámolásának időszakában egy 
konferencián ajánlott be az akkori HR-vezetőm 
az akkori BÁCSVÍZ-es HR-vezetőnek. Azóta va-
gyok vízműves!

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb?
A cégünknél leginkább arra vagyok büszke, 
hogy önállóan képes voltam magamat az 
SAP-rendszer világába beleásni, autodidakta 
módon megismerni az IS-U közüzemi rend-
szerüket. Ezáltan hatékonyan, költséget meg-
takarítva besegítettem az üzemeltetésbe, a 
fejlesztésekbe. A MaVíz-es munkámmal is 




