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Zsebők Lajos: Hogy fogadta a ki-
tüntetést?
Ányos József: Nem ért teljesen vá-
ratlanul, de a kitüntetésekkel kap-
csolatban vegyes érzéseim vannak. 
Sohasem törekedtem rá, hogy ki-
tüntetést kapjak, mert azt gondo-
lom, nem a kitüntetések minősíte-
nek valakit. Ezt megelőzően nem 
is volt jelentősebb kitüntetésem. 
Az utóbbi időben jeleztem is a 
környezetemben, nehogy javasol-
janak, felterjesszenek valamilyen 
kormánykitüntetésre, mert nem akarok abba a hely-
zetbe kerülni, hogy vissza kelljen utasítanom. De ez 
egészen más. Ez egy szakmai elismerés, és – mint rá is 
van írva az oklevélre – az életmű elismerésére szolgál. 
Ez így már sokat jelent számomra. Valóban úgy érzem, 
hagytam nyomot a szakmában. Ahogy az országot já-
rom, alig van olyan város, amihez ne kötne valami, ami 
a nevemhez fűződik – igaz, nem feltétlenül a vizes kor-
szakomból. Amikor megyek az M1-esen Győr mellett, 
mindig látom a víztorony karbantartó hídját, amit én 
terveztem még acélszerkezetesként. És amikor hazajö-
vök, jóleső érzéssel tölt el, hogy itthon a vízműnél most 
ilyen feltételek mellett is nagyjából rendben mennek a 
dolgok. Szóval ezt a kitüntetést megtisztelőnek érzem, 
büszke vagyok rá, és örülök neki. 

Zs. L.: Tudom, hogy mint a MaVíz korábbi elnöke rengeteget dolgozott, 
sokat tett az ágazatért is, aztán az új elnök megválasztása után a háttér-
be húzódott. Lehet, hogy benne van a díjban az a remény is, hogy ismét 
aktívabban vesz részt a szövetség munkájában?
Á. J.: Igen, mások is kérdezték: ezt most a múltbeli eredményeimért kap-
tam, vagy azért, hogy kapcsolódjak be ismét a szövetség munkájába. Saj-
nos el kell oszlatnom az ilyen reményeket, a 2019-es év zárását követő-
en, 2020. május 30-án végleg befejezem a munkámat, amit 2016 vége óta 
nyugdíjasként végzek. Igaz, azt sem hiszem, hogy minden a régi tudna 
lenni. Az utolsó évemben nem látom értelmét beleavatkozni, belemé-
lyedni a MaVíz munkájába. Nem mintha nem tartanám fontosnak a kö-
zösségért végzett tevékenységet, a „távollétem alatt” is végeztem ilyet, és 
ezután sem zárkózom el tőle, ha fontosnak tartok valamit. Amúgy azt tar-

tom, hogy pótolhatatlan ember nincs, 
jöjjenek a fiatalok.

Zs. L.: Pedig nem azt a benyomást kel-
ti, mint aki belefáradt.
Á. J.: Nem, nem fáradtam bele, de ez az 
élet rendje. Most is jönnek az újabb és 
újabb kihívások, és ha esténként a tü-
körbe nézek, azt mondhatom magam-
nak, ma is megdolgoztam azért, hogy 
rendben menjenek a dolgok. Ez nem 
kevés, mert ahogy a körülmények és 
a feltételrendszer változik, egyre több 
a kihívás, az igazi sikerélmény pedig 
egyre kevesebb.

Zs. L.: Lépten-nyomon azt látom, hogy a kitüntetetteknek illik szabódni, 
azt mondani, hogy ez csapatmunka volt, bár én kaptam, de ez mindenkit 
illet, mert csak közösen érhettük el, stb. stb. Ön hogy van ezzel?
Á. J.: Én nem szabódom, de nem kisebbíti az érdememet, ha mások mun-
káját vagy odaadását is elismerem. Ennek hangot is adtam a közösségi ol-
dalamon, amikor az oklevél és a szobor fényképét közzétettem. Azt írtam 
alá: köszönet családomnak és a munkatársaknak. Ez így jó, mert egy igaz-
gató nem lehet magányos harcos, még ha néha úgy is látszik.

Zs. L.: Ez már átlóg a következő témakörbe, abba, ami a vezetői felfogás-
ról, vezetői filozófiáról szól. Ezért azt kérdezem: milyen a jó vezető?
Á. J.: Mindenekelőtt valóban vezetni kell, ahogy a hadvezérek teszik. Per-
sze vannak, akik azt vallják, elég követni a folyamatokat, és meg kell adni a 
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Idén Ányos József kapta az ágazat legrangosabb kitüntetését, a 
Reitter Ferenc-díjat, melyet minden évben egyetlen személynek 
ítél oda a Víz az Élet Alapítvány kuratóriuma. A Vízmű Panoráma 
nevében őszintén gratulálunk! Ez a díj – életművük elismeréseként 
– azoknak a magánszemélyeknek adományozható, akik hosszú 
időn át különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 
víziközmű-szolgáltatás területén. Ányos József húsz éve irányítja 
az ágazat egyik legsikeresebb cégét. A kitüntetett bemutatásával 
egyebek mellett azt kerestük, mitől lehet manapság is jó egy 
vízmű. Érdemes az interjút végigolvasni, érdekes és tanulságos 
dolgokat tudhatunk meg belőle.
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szabadságot, az elismerést a lelkes munkatársaknak, és csak szükség ese-
tén kell közbeavatkozni. Lehet, ez is működik. Hadat úgy is lehet vezetni, 
hogy a hadvezér a csapatok mögött egy dombtetőn áll, és onnan oszto-
gatja a parancsokat. Én pedig azt vallom, a hadvezérnek a frontvonalon, a 
csapat előtt van a helye.

Zs. L.: Akkor ez nem is igazi csapatmunka.
J. Á.: De igen, azzal, hogy az első számú vezető is benne van a csapatban. 
Azaz nálunk nem is jó kifejezés a csapat, jobban illik ránk az összeszokott, 
azonos célokért dolgozó baráti társaság. A munkahelyi barátság azonban 
nem jelent bratyizást, a mai napig vannak kollégáim, akikkel magázódom, 
és úgy adom meg a tiszteletet számukra. 

Zs. L.: A frontvonal az ütközetet juttatja eszembe, ez pedig azt, hogy az 
egyik technika szerint konfrontatív kommunikációval kell érvényt sze-
rezni a szándékainknak, akaratunknak. A másik szerint folyamatosan a 
kompromisszumokat kell keresni, ez visz leginkább előre. Sőt Szalézi 
Szent Ferenc szerint egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy 
hordó ecettel. Ön hogy fog legyet?
Á. J.: Szerintem szükség van a vélemények üt-
köztetésre, sőt nagyon ritkán arra is, hogy ha 
biztos vagyok a döntésemben, hatalmi szóval 
mondjam ezt ki. De ez nem lehet durva, látnia 
kell az érintettnek, a döntés nem ellene, hanem 
egy ügy mellett szól. Talán ha háromszor volt 
ilyenre példa az elmúlt húsz év alatt. Visszatérve 
a kérdésre, szükséges az ütköztetés, de ezt köve-
tően szükség van a kompromisszumkeresésre is. 
Legjobb, ha win-win helyzetet érünk el, amikor 
mindkét fél győztesnek érezheti magát, de tud-
ni kell, ez csak a nem zérusösszegű „játékoknál” 
működik.

Zs. L.: Ha már így belemélyedtünk, folytassuk 
a vezetési kérdésekkel. Miként jelennek meg a 
vezetési elvek a Debreceni Vízműnél?
Á. J.: Nálunk nincsenek rendszeresen megtar-
tott vezetői értekezletek. Akkor ülünk le az érin-
tettekkel, ha valamit meg kell beszélni, el kell dönteni. Ilyen a projektek, a 
beruházások egyeztetése, az értékesítési problémák, vagy éppen a kintlé-
vőség beszedése. 

Ezeken többnyire én is részt veszek, mert olyan igazgató vagyok, aki 
nem csupán felülről szereti látni a dolgokat. A kérdések jó részét viszont 
közvetlenül face to face beszéljük meg a vezetőtársaimmal. E mögött a 
kötetlenség mögött azért folyamatosan működnek az intézményesített 
információs csatornák is, ahol nagyon nagy szerepet tulajdonítok a gaz-
dasági, gazdálkodási szempontok érvényre juttatásának. 

Zs. L.: Konkrétan mit kell ezen értenünk?
Á. J.: Én azt tartom, hogy a víziközmű-szolgáltatásban rendkívül fontos a 
szolgáltatás folyamatossága és a felhasználók számára is megfelelő minő-
ségszint biztosítása, de nem mindenáron. Ehhez az kell, hogy folyamato-
san figyelemmel kísérjük a szolgáltatás mennyiségét, minőségét megjele-
nítő számokat, mint például a napi víztermelési adatokat, szennyvíznél a 
kibocsátási paramétereket stb., és tegyük mellé rögtön a forintokat. Ennél 
még fontosabb, hogy ez a számbavétel ne csupán utólag történjen, és ak-
kor csodálkozzunk, jé, mennyibe is került, miközben csóváljuk a fejünket. 
Kézben kell tartani a folyamatokat.

Zs. L.: Akkor most már a kontrollingról beszélünk.
Á. J.: Valóban. Amikor idekerültem, volt a cégnél egy üzemgazdasági osz-
tály, lényegében utólagos költségfigyeléssel, amit 2000-ben átneveztünk 
és átalakítottunk, alkalmassá téve kontrolling végzésére. Nálunk a kont-
rolling is dinamikus, a helyzetnek megfelelően változtatjuk, mit milyen 
gyakran vizsgáljunk, és hova kerüljön a fókusz. Ez olyannyira fontos volt 
számomra, hogy ez a szervezet hosszú ideig közvetlenül hozzám tarto-
zott, és csak később került át a gazdasági vezetőhöz. A teljesítmények és 
a hozzájuk tartozó költségek tervezése és elemzése a szükséges korrekci-
ókkal kulcskérdése a gazdálkodásnak. Most éppen a vegyszerköltségek és 
a vegyszeradagolás még éppen szükséges mértékének beállítása van a 
fókuszban a térségi vízművek üzemoptimalizálása mellett.

Zs. L.: E tevékenységek eredményessége (is) jórészt attól függ, kik csi-
nálják, és hogyan csinálják. Ez pedig a képességek és a tudások (no meg 
az erkölcsi beállítódások) mellett az ösztönzésen múlik. 
Á. J.: A kezdetekkor a legfőbb kritika velem szemben a munkatársak ré-
széről az volt, hogy tőlem dicsérő szót alig hallanak, legfeljebb ennyit: ez 
férfimunka volt. Mindig azt kerestem, mi az, amin javítani kell és javíta-

ni lehet. Ezt most is így teszem azáltal, hogy 
biztató szavakkal megfogalmazom az eléren-
dő célokat annak érdekében, hogy az érintet-
tek előre tudják tervezni a követelményeknek 
való megfelelést. És a végén a legnagysze-
rűbb érzés együtt örülni a sikernek. Tehát az 
anyagiak mellett lényegesnek tartom az er-
kölcsi megbecsülést is.

Zs. L.: Nem úgy van, hogy minél szélesebb a 
skála, annál nagyobb az eredmény? A nega-
tív ösztönzés szerepére gondolok.
Á. J.: Nem vagyok híve a negatív ösztönzés-
nek, nem tartom elfogadhatónak, hogy az 
elrettentés kockázatával kelljen együtt élni, 
együtt dolgozni. Persze azt hozzáteszem, 
egyértelműen lennie kell munkastílusbéli, vi-
selkedési, teljesítési határoknak, amiket nem 
illik átlépni. Ha mégis, akkor helyre kell tenni 

a dolgot. Azonban az emberi méltóságot én sem, de más sem sértheti 
meg nálunk.

Zs. L.: Miközben beszélgetünk, azon gondolkozom, hogy akkor Ön most 
rendpárti vagy a lehető legnagyobb szabadság megadásának a híve?
Á. J.: Én az eredményesség és az emberiesség híve vagyok. Olyan felada-
torientált vezető, aki elsősorban e két dolgot tartja szem előtt. Nem a sza-
bályok betartását tartom elsődlegesnek, hanem azt, hogy készüljön el jó 
minőségben a munka. 

Zs. L.: Úgy belemelegedtünk ebbe a témakörbe, hogy majdnem kihagy-
tuk az interjúk legérdekesebb részét, az életutat.
Á. J.: Debreceninek tart mindenki, ami nagy szó a cívis szellemiségű város-
ban, pedig Budapesten születtem, és ott is éltem huszonhárom éves ko-
romig. A szüleim, hála istennek, ma is élnek, kétkezi munkások voltak, a 
cipőiparban dolgoztak. Mindig büszke voltam rá gyerekkoromban, hogy 
olyan cipőben járhatok, amit az édesapám készített. Csodálattal néztem, a 
keze alatt hogyan lesz a bőrből használható és szép lábbeli. Ennél már csak 
az alkotás szeretete volt csodálatosabb, látni azt, hogy örömöt okoz neki a 
munka. Van egy húgom is, de a családból én vagyok az első, aki  szellemi 

xxxxxxx
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munkával keresi a kenyerét. Ez a mai napig valamiféle küldetés a számom-
ra. Gyerekként én is átestem a „tűzoltó leszek s katona” korszakon, de ahogy 
értem, ez átváltozott alkotás utáni vággyá. Akkor építész szerettem volna 
lenni. A tanulás jól ment, és olyan iskolát kerestünk, ami érettségit, de azért 
szakmát is ad. Így jelentkeztem az Eötvös Lóránd Gépipari Technikumba, 
ahol 1972-ben az utolsó technikumi osztályban 
érettségiztem. Ez egy jó iskola volt, mert adott 
szakmunkás-bizonyítványt lánghegesztésből és 
ívhegesztésből is, de emellett elég erős volt ah-
hoz, hogy egyetemre jelentkezhessek, mert ez 
volt a vágyam. A szüleim azt mondták, támogat-
ják ugyan ebbéli szándékomat, de az anyagiakat 
nem tudják hozzá biztosítani. A gondot az élet 
oldotta meg, mert jelentkeztem ugyan a BME 
Építőmérnöki Karára, de nem vettek fel.

Zs. L.: Ez egy új, sorsfordító helyzet lehetett. 
Mihez kezdett?
Á. J.: Akkoriban aktívan vívtam, és ritka adott-
ságként balkezesként. Emiatt az „öregek” is ke-
resték az alkalmat, hogy velem gyakoroljanak, 
és a szünetekben sokat beszélgettünk. Kérdez-
ték: most mihez fogsz kezdeni, mi lesz a jövőd? 
Mondtam, az Ipartervhez megyek dolgozni, 
mire az egyik „öreg”, aki a Vízügyi Tervező Vál-
lalat acélszerkezeti osztályának a vezetője volt, 
azt mondta, ne menj te az Ipartervhez, gyere 
hozzánk tervezőszerkesztőnek. Bár a sorok-
sári Duna-ág mellett laktunk, és onnan is hoz-
hattam volna a vizes kötődést, de ennek a vé-
letlennek volt köszönhető, hogy kapcsolatba 
kerültem a vizes szakmával. Itt részese voltam 
sokféle munkának, a kiskörei vízi létesítménytől 
a víztornyok karbantartó hídjáig. Aztán nemso-
kára elvittek katonának Veszprémbe, ahol rádi-
ótávírász voltam.

Zs. L.: Miként folytatta a leszerelés után?
Á. J.: Leszerelésemkor életem legsűrűbb hétvé-
géje következett. 1976 tavaszán egy csütörtö-
ki napon leszereltem, pénteken megnősültem, 
hétfőn pedig mentem az egyetemre szóbeli felvételire, mert a továbbta-
nulásról nem mondtam le. Ebből az egyetemi irány – építőmérnöknek je-
lentkeztem a BME Vízépítőipari Karára – életre szóló volt, az akkori házas-
ságom viszont kevésbé bizonyult tartósnak. 

Zs. L.: Miből finanszírozta a tanulmányait?
Á. J.: A tanulás mellett dolgoztam, és ebben hamarosan bekövetkezett 
a váltás. 1977-ben megszületett az első fiam, és ekkor jött a „debreceni-
ség”. A lakhatási gondok megoldására az akkori feleségem rokonságában 
nyílt lehetőség, így költöztünk Debrecenbe. Tehát 1978-ban a Tiszántúli 
Vízügyi Igazgatóság tervezési osztályán helyezkedtem el, és folytattam az 
egyedi acélszerkezetek tervezését, melyek ma is működnek a Hanságtól 
Békéscsabáig.

Zs. L.: Mi volt a következő váltás?
Á. J.: 1983-ban a KEVIÉP-től felkértek, legyek a műszaki fejlesztési és 
 minőség-ellenőrzési osztály vezetője. Ez egy merőben új, izgalmas  terület 

volt, az volt a feladatom, hogy javítsam a technológiai folyamatok mi-
nőségszintjét. Akkor ott jóformán nem is voltak folyamatszabályozások, 
munkautasítások, csak úgy rutinból dolgoztak, sokszor úgy, ahogy ép-
pen jónak találták. Ezen a helyzeten a közreműködésemmel sikerült túl-
jutnunk, olyannyira, hogy kineveztek előbb fejlesztési, majd vállalkozási 

főmérnöknek. Ez is olyan munka volt, hogy 
az ország minden részén dolgoztunk. Mi épí-
tettük a Hajdúsági Iparművek ipari szennyvíz-
tisztító telepét, Szeged északi vízműtelepét, 
és még lenne mit sorolni, de olyan technoló-
giai fejlesztést is irányítottam, ahol 1000 mm-
es Sentab csöveket fektettünk négyméteres 
mélységbe szabadon álló (kitámasztás nél-
küli) szádfalazás mellett, és eszembe jut az 5 
méter magas falú, vízzáró vasbeton meden-
cék egy ütemben történő betonozási techno-
lógiája is.

Zs. L.: Ez utóbbi szép lehetett, nekem is volt 
részem hasonló dologban. Hogyan oldották 
meg a szokásos gondokat?
Á. J.: Az első feladat a fenéklemez és a fal vízzá-
rását biztosító SIKA szalag megfelelő merevíté-
se volt, nehogy begyűrődjön. Aztán a nagytáb-
lás zsaluzat megfelelő szilárdságú megépítése, 
amire, figyelembe véve az 5 méter magas híg 
beton nyomását, igencsak oda kellett figyel-
ni. A zsaluépítés közben pedig ügyelni kellett 
az átkötések, illetve távolságtartók beépítésé-
re. És következhetett a folyamatos és gondos 
betonozás zsaluvibrátorok, merülő vibráto-
rok alkalmazása mellett. Akkoriban indult a 
Békés megyei első arzénmentesítési program, 
melynek beruházási költsége 3 milliárd forint 
volt. Ez ma több mint 30 milliárdnak felel meg. 
Több szolgálati szabadalmam is volt, közöt-
tük a szennyvízcsatornák betonaknáit kiváltó 
tisztítóidom. Igaz, akkoriban üvegszál-erősí-
tésű műgyantából készültek, de a mai napig 
ugyanezen elv alapján gyártják műanyagból a 
csőgyártók. Több sikeres külföldi projektben is 

részt vettem. A legnagyobb sikert Kuvaitban értük el, ahol megnyertünk 
egy szennyvíztelepi beruházást, de az első öbölháború eltörölte a remé-
nyeinket.

Zs. L.: Úgy érzem, ez egy érdekes, sikeres időszak volt. Azután mégis 
váltott.
Á. J.: A cégnél vállalkozási főmérnökként az első számú feladatom volt 
munkákat szerezni, és már a nyolcvanas évek közepétől bejött a verse-
nyeztetés, ha nem is olyan volt, mint a mai közbeszerzés. A munkák elnye-
rése viszont emberi kapcsolatokon és más döntési csatornák igénybevé-
telén múlott, ami morális teherként jelent meg nálam. Ezért kerestem a 
váltás lehetőségét. 1991-ben privatizálták Debrecenben a városüzemel-
tetést, a hulladékgazdálkodást, és létrejött a többségi osztrák tulajdonú 
AKSD Kft. Itt kettős ügyvezetés volt egy magyar és egy osztrák tulajdonos 
által delegált ügyvezetővel. Az első párost egy éven belül leváltották, és 
1992-ben engem kerestek meg, vállaljam a magyar ügyvezető szerepét. 
Így lettem egy jó időre hulladékos. A legfőbb kérdés a  hulladékelhelyezés 

Elismerések átadása

Egyeztetés Székelyudvarhelyen
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volt, és bejött az az EU-s elvárás, hogy a lera-
kóknak környezetvédelmi szempontok miatt 
szigetelteknek kell lenniük. Saját beruházás-
ban fogtunk neki az építésnek, ami kifejezetten 
jól sikerült. Mi készítettük a tatabányai lerakót 
is. Később én voltam a KEVIÉP kivitelezésében 
készülő békéscsabai lerakó építésének szakmai 
irányítója, sőt újabb vizes korszakomban Szé-
kelyudvarhelyen is közreműködtem ilyen léte-
sítmény megépítésénél mint szakértő. A szak-
mai eredmények alapján felkértek a Debreceni 
Egyetemtől, hogy a környezetmérnöki szakon 
tanítsak a szakmérnököknek hulladékgazdálko-
dást, amit közel tíz évig csináltam. Oktatási tevé-
kenységem elismeréseként „tiszteletbeli docens” 
címet is adományoztak nekem. 

Zs. L.: Miként lett újra vizes? 
Á. J.: Már 1991-ben is pályáztam a Debreceni 
Vízmű vezetői posztjára, de nem engem válasz-
tott a város képviselő-testülete. Az illetékes bi-
zottságok két személyt juttattak tovább, azon-
ban a közgyűlés a másik jelöltet támogatta. 
Viszont 1999-ben ők kértek fel, hogy én is nyújt-
sak be pályázatot. Ennek az lett az eredménye, 
hogy engem bíztak meg a Debrecen Vízművek 
vezetésével. Ekkortól vagyok a vízmű vezetője. 
Aztán lassan el kellett engednem a hulladékos 
vonalat, mert két szakma egyidejű naprakész 
követése lehetetlen, amire ráerősített a Ma-
Víz-es munkám, ahol előbb elnökségi tagnak, 
majd két ciklusra elnöknek is választottak. 

Zs. L.: Milyen cég vezetését nyerte el?
Á. J.: A Debreceni Vízmű már akkor sem volt át-
lagos. A kilencvenes évek elején az önkormány-
zat látta, hogy elkerülhetetlen a csatornahá-
lózat fejlesztése. Erre a tőkebevonás adhatott 
volna lehetőséget, vagyis elhatározták, priva-
tizálni kell a céget. Ezt elő is készítették, de mi-
vel menet közben adódott egy másik alternatí-
va – konkrétan egy banki hitel –, úgy határoztak, 
megvárják az önkormányzati választás eredmé-
nyét. Végül szerencsére elmaradt a privatizáció, 
és a hitel mellett döntöttek oly módon, hogy a 
díjakba belekerült a törlesztés fedezete. Tehát a 
beruházás megindult, és épült a csatornaháló-
zat, de alig maradt energia a szolgáltatás megfelelő minőségű teljesítésé-
re, és költséghatékonyság szempontjából sem volt rózsás a helyzet.

Zs. L.: Min változtatott?
Á. J.: Egyrészt azt kértem az önkormányzattól, hogy szavazzák meg a ma-
gyarországi nagyvárosok mindenkori átlagdíjának megfelelő víz- és csa-
tornadíjat, ennek fejében pedig vállaltam, hogy az innováció, a beruhá-
zások színvonalának megtartása mellett a gazdálkodási szempontokat 
erősítem és érvényre juttatom. Ehhez új szervezeti struktúra kellett, kü-
lön főmérnökség alá került a vízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, 

 valamint a fejlesztés, és külön-külön a gazda-
sági igazgatás, valamint az értékesítés. Emel-
lett 1999 és 2001 között 200 fővel, jórészt ki-
szervezésekkel csökkentettük a létszámot. 

Zs. L.: Úgy tudom, hogy a költséghatékony-
ság javításához nagymértékben hozzájárult 
az, hogy a tengelyen szállított folyékony hul-
ladék elszállítását is átvették, új feltételrend-
szert dolgoztak ki, a felhasználók pedig a 
szokásos csatornadíjat fizették érte. 
Á. J.: Igen, ez így volt, és ezzel egyszerre meg-
tízszereződött a beszállított szennyvíz meny-
nyisége, mert a bevont alvállalkozóknak nem 
volt érdekük a szennyvíz leürítése az árokpar-
ton, hiszen csak azért kaptak pénzt, amit be-
hoztak a telepre. Az új eljárás nemcsak gazda-
ságilag volt siker, hanem környezetvédelemi 
szempontból is.

Zs. L.: Ez egy nagy ötlet volt; ki találta ki?
Á. J.: Én voltam a tettes, ami odáig fejlődött, 
hogy egy ügyvédi iroda bevonásával az erre vo-
natkozó kormányrendeletet is mi dolgoztuk ki.

Zs. L.: Látom, igaz lehet az, hogy egy nagyon jó helyzetben lévő cégről 
beszélünk.
Á. J.: Inkább úgy fogalmaznék, hogy viszonylag jó helyzetben van a cég, 
mert a többi vízmű átlagához képest tényleg jobb kondícióban vagyunk. 
Mi nem hoztunk át magunkkal múltból származó nehéz örökségeket, a 
díjainkban benne van szinte a teljes amortizáció, ezért nekünk a vagyon-
kezelés szerint történő üzemeltetés jó megoldás. Az amortizáció évente 
egymilliárd forint fedezetet jelent. Bánatomra azonban ennek csak kb. a 
felét költhetjük el felújításra, beruházásra, a többi a tulajdonos Debre-
ceni Vagyonkezelő Zrt. belső pénzpiacán marad a cégcsoport  likviditási 

Látogatás a Szentpétervári vízműtelepen

Működési engedély átvétele
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 helyzetének kiegyensúlyozására. Azonban nem ültünk rá a debreceni 
eredményeinkre sem, mert 2015-től intenzív térségi terjeszkedésbe kezd-
tünk. A megye sok települése megkeresett minket, hogy a debreceni gya-
korlat szerint lássuk el náluk is a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet. 
Ma már 40 településen végezzük a szolgáltatást, főleg a megyénkben, a 
korábbi veszteséges tevékenység helyett szolid eredménnyel. 

Zs. L.: Igen, a holding. Ezt is akartam kérdezni. Milyen így dolgozni? Sok 
rosszat hallottam az ilyen megoldásról.
Á. J.: A holdingnak vannak előnyei és hátrányai. Számomra feltétlen 
előnynek számít, hogy nem kell nap mint nap politikai döntéshozókkal 
egyezkedni, ütközni, a holding vezetőivel jól működő napi kapcsolatot 
alakítottunk ki. Ez biztonságot ad, és tervezhetőséget jelent. Hátrány vi-
szont, hogy minden ötmillió forint feletti köte-
lezettségvállalás felett a holding írásos hozzá-
járulására van szükség, és mint mondtam, nem 
dönthetünk saját magunk a felújítások, fejlesz-
tések mértékéről.

Zs. L.: Még egy kicsit a cégről, aztán jöhet az 
ágazat. A gazdálkodási szempontok érvényre 
juttatásáról már beszéltünk, de arról nem, ho-
gyan biztosítják a megfelelő szolgáltatásminő-
séget.
Á. J.: A szolgáltatás szakmai, minőségi feltételeit 
a helyszínen kell biztosítani, ezért nálunk nincs 
külön technológiai osztály, hanem ez a szer-
vezeti egységeken belül működik. Van, illetve 
most már csak volt minőségirányítási rendsze-
rünk, de amikor a vonatkozó ISO-szabványok át-
tértek a kockázatalapú megközelítésre, mi úgy 
döntöttünk, nem változtatunk a régi folyamatszabályozásokon, és nem 
is tanúsíttattuk a rendszerünket a megváltoztatott szabvány szerint. Az 
ISO minőségirányítási rendszere egyébként ott jelentett igazi előrelépést, 
ahol nem volt megfelelően átgondolt és szervezett a tevékenység. Emlék-
szem, alig kellett valamit változtatnunk a korábbi szabályozásunkon, és 
simán megkaptuk a tanúsítást. Lehet, nem szép dolog, de én úgy látom, 
az ISO nem biztosít alapból minőséget, inkább csak dokumentálja azt, sőt 
néha azt is, ami nincs. Nem láttam értelmét az auditoknak sem, mert for-
málisan felkészülnek rá, és az látszódik, hogy minden szép és jó. A minő-
ség nem az ISO-n múlik, nálunk biztos nem. Ami jó volt belőle, az belénk 
ivódott, ha meg romlik a színvonal, újból be lehet vezetni.

Zs. L.: Van-e gondjuk a szakemberek megtartásában, pótlásában?
Á. J.: Ez élesedő probléma, már nálunk is megjelent. Nem a mérnökök, 
hanem a szakmunkások hiányoznak leginkább. Ez a helyzet súlyosbod-
ni fog azáltal is, hogy 2030-ig 10 ezer új munkahelyet akarnak létrehozni 
a városban és környezetében autógyárral, új beruházásokkal. Erre kettős 
választ kell adni nekünk is, mint ahogy ez az egész ágazatra igaz. Egyfelől 
megfelelő bér szükséges, másrészt a víziközmű-szolgáltatás társadalmi el-
ismertségét kell erősíteni. Legyen büszke arra valaki, hogy itt, a vízműnél 
dolgozhat. És lehet, hogy hihetetlen, de nálunk ez most is működik.

Zs. L.: Különleges a cégük azáltal is, hogy külföldön is szolgáltat, és ko-
moly beruházásokat hajtott végre.
Á. J.: Az utóbbi igaz, de már csak korlátozottan szolgáltatunk. A széke-
lyudvarhelyi önkormányzat úgy döntött a munkánk elismerése mellett, 

hogy 11 év után felbontja a 20 éves koncessziós szerződést, és csatlako-
zik a Csíkszeredai HARVÍZ Rt.-hez további uniós források reményében. Ki-
lencmillió eurós beruházást hajtottunk végre az évek során saját forrásból, 
az elszámolás most folyik. Jelenleg csak Nagyszalonta térségében vég-
zünk szolgáltatást.

Zs. L.: Miért ugrottak bele ebbe a külföldi vállalkozásba?  
Á. J.: A politikai biztatáson túl szakmai kihívásnak tekintettük, és ki tud-
tunk próbálni olyan fiatal szakembereket, akik itthon nem jutottak volna 
szóhoz. Tehát nem a sok pénz vonzott minket. Ami elősegítette az együtt-
működést, az volt, hogy Székelyudvarhely akkori polgármestere kérte a 
magyarországi vezető politikusok segítségét, és ők bennünket találtak al-
kalmasnak. 

Zs. L.: Most is belevágna egy ilyen üzletbe?
Á. J.: A tapasztalatok birtokában, erősebb 
gazdasági garanciákkal igen.

Zs. L.: Nézzük az ágazat egészét. Azt a struk-
túrát, ami kialakult a MaVíz-tag harmincki-
lenc szolgáltatóval, a jelenlegi gazdálkodási 
körülményeket is figyelembe véve hosszabb 
távon fenntarthatónak látja? Újabb kérdést 
vet fel az a kettősség, ami az állami tulajdo-
nú cégek és az önkormányzati cégek működ-
tetésében tapasztalható. Van, aki azt gon-
dolja, valamiféle támogatásra van szükség a 
különbségek kiegyenlítésére, illetve az elle-
hetetlenülés megakadályozására. Mások er-
nyőszervezetet látnak a távolban, mint a hul-
ladékosoknál.

Á. J.: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi struktúra elfogadható, és nem 
szükséges ezen a jövőben változtatni. Azonban van egy gazdaságos mini-
mális-maximális üzemméret, amit a kisebbek közül most érdemben nem 
mindenki ér el. Emellett hiú remény azt gondolni, hogy a döntéshozók 
minden cégnek biztosítani fogják a fennmaradást. Mindezek miatt a cégek 
száma közelebb lesz a harminchoz. A regionális szolgáltatók működtetését 
tekintve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntéshozói előbb-utóbb 
észre kell hogy vegyék, lukas hordókat töltögetnek. A reményt sohasem 
szabad feladni, észre fogják venni, és a hordók foltozása is napirendre lesz 
tűzve. Az önkormányzati cégek sokkal inkább eredményérdekeltek, míg 
jellemzően a regionális szolgáltatók fordítva, a támogatások maximalizá-
lásában érdekeltek. Az ernyőszervezetről annyit, hogy a hulladékosoknál 
sem jött be, tűzoltás folyik, nálunk miért hozhatna bármiféle megoldást?

Zs. L.: Nagy gond, hogy a regionálisok kaphatnak működési támogatást, 
az önkormányzati tulajdonúak nem. Pedig valamilyen kiegyenlítésre 
szükség lenne, mert nagyon különböző helyzetből nagyon különböző 
díjakkal indult a hét szűk esztendő (ami, ha jól számolok, idén lejárna). 
Á. J.: Ez tévedés, az önkormányzatiak is támogathatók a tulajdonos ré-
széről megfelelő jogalappal. Az üzemeltetési szerződések felett közüze-
mi közszolgáltatási szerződéseket kellene kötni, s akkor a bevételekkel 
nem fedezett, elismert költségek fedezetére támogathatóvá válnának az 
önkormányzati tulajdonú szolgáltatók is. Jó példa rá a tömegközlekedés. 
Persze tudja mindenki, hogy az önkormányzatok teherviselő képessége 
ezt a támogatást nem vagy csak nagyon korlátozott mértékben tudja 
 biztosítani. 

Új labor átadása
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Zs. L.: Beszélgetésünk során említette, hogy „még a boldog békeidők-
ben”, értve ezalatt az 1999-től 2012-ig tartó időszakot. Mi a különbség a 
között és a mostani között?
Á. J.: Korábban az egyeztetések, konfrontációk az önkormányzatokkal 
történtek, akkor is leginkább a választások előtti időszakban, és össze-
hasonlíthatatlanul kisebbek voltak ezek az ütközések, mint a mostaniak. 
Most szinte folyamatos küzdelmet kell folytatnunk, és nagy a feszültség 
az egész ágazatban. Akkoriban könnyebb volt az ágazati érdekegyeztetés, 
meghallgattak, értettek bennünket, és megoldásokat kerestünk közösen. 
2013-tól a frontok inkább keményedtek, a támadások erősek, és mi véde-
kező taktikát folytatunk, miközben a muníció egyre fogy. Ma még a prob-
lémafelvetéseket is alig hallgatja meg érdemben a politika, és nincs, aki 
lépjen a megoldások keresésében. Mintha nem számítana, mi lesz.

Zs. L.: Mi lesz? Mitől várható változás?
Á. J.: Mondhatnám, majd ha ledőlnek a víztornyok. De nem fognak ledől-
ni, mert mi – magunk ellen is dolgozva – a végsőkig mindent meg fogunk 
tenni, hogy ne boruljanak le. 

Ha pedig valaki a japán sztrájk módszerére gondol, ahol kínosan be-
tartanak minden előírást, és attól lehetetlenül el valami, ne bízzon benne 
nagyon, mert azonnal lecserélik az igazgatót. Azonban egy biztos, a szak-
mai felelősségérzet egy határon túl nem lesz elegendő fenntartani a szol-
gáltatást, és nagyon igaz az is, hogy a víz – az ellátórendszerekkel együtt – 
nem veszi tudomásul a politikai akaratot. De nekünk ezt nem szabad ölbe 
tett kézzel kivárnunk.

Zs. L.: Igen, itt van rá a MaVíz. Mit gondol, mit kéne tennie?
Á. J.: A MaVíz egyelőre nem találta meg azt a technikát – és beismerem, én 
se tudnék most ilyet mondani –, amivel a jelenleginél hatékonyabb érde-
kérvényesítést folytathatnánk. Új technikákra, szövetségesekre van szük-
ségünk, beleértve új döntéshozói, politikai kapcsolatokat is. Azt is nagyon 
fontosnak tartom, hogy felismerjük, a MaVíz nem rajtunk kívül álló önálló 
entitás, a szövetség mi magunk vagyunk. Az igazi kérdés az, meddig tud-
juk elfogadni ezt a mai helyzetet. Nekem úgy tűnik, ez még megy. Ha pe-
dig változik, nem tőlünk és nem úgy fog változni, ahogy szakmai szemmel 
mi szeretnénk.
Zs. L.: Ha a döntéshozók helyében lenne, melyik az a három dolog, ami-
ben először lépne?

Á. J.: Három dolog helyett inkább három területen való lépést mondanék.
Az első terület a díjképzés. A víziközmű-szolgáltatási díjak rendezése a 
törvény szerinti teljes költségmegtérülés elve alapján. A MEKH által min-
den évben kidolgozott, aktuális működési területenként egységes vízi-
közmű-szolgáltatási díjak bevezetése.  A regionális átlagbérszínvonal ga-
rantálása, a valós amortizációs költség beépítése az árba, minimum 5% 
adózott eredmény garantálása. Minden olyan költségelem, elvonás meg-
szüntetése, amely nem szolgálja a víziközmű-szolgáltatás célját (rezsidíj-
csökkentés, közműadó, különadó).

A jelenlegi, tulajdonosok megkülönböztetése szerinti, szolgáltatókra 
vonatkozó támogatási rendszer megszüntetése és helyette a felhaszná-
lók részére igénybe vehető támogatási rendszer kidolgozása a rászorult-
ság elve alapján a valós költségeket tükröző, a megcélzott életminőséget 
biztosító fogyasztások víziközmű-díjainak megfizethetősége érdekében.

A második a rekonstrukció. A korábbi években elmaradt pótlásifede-
zet-képzést ellentételező állami vagy uniós forrás biztosítása a víziköz-
mű-vagyon és a működtető eszközök fejlesztéssel kombinált rekonstruk-
ciójára.

A harmadik a társadalmi elismertség biztosítása. A politika emelje a 
napi gyakorlat szintjére a magyar vízkészletek nemzeti vagyon jellegének 
értékét, a velük való felelős gazdálkodás súlyát, az ivóvíz-szolgáltatás al-
ternatíva nélküli alapellátási státuszát, a víziközmű-szolgáltatásnak a kör-
nyezet- és klímavédelem területén meghatározó befolyással bíró szerepét.    

Zs. L.: A szolgáltatók oldalát nézve melyik az a három dolog, amiben leg-
inkább változnunk kéne?
Á. J.: Három dolog helyett itt is inkább három területen való lépést mon-
danék. Az első a hatékonyság növelése. A jelenlegi megnövekedett mű-
ködési területekhez igazodó szervezeti struktúrák, szervezeti kultúrák 
fejlesztése. A költségérzékenység javítása, a reakcióidők csökkentése. Az 
élőmunkaerő-igény csökkentése, kiváltása a szervezet minden szegmen-
sében. Szinergiák kihasználása akár működési területeken, akár tevékeny-
ségi körökön is átnyúlva. A működési területek racionalizálása rivalizálás 
helyett. A második a hatékony szakmai érdekképviselet. Meg kell találnia 
a szakmai közösségnek a jelenleginél hatékonyabb érdekképviseleti tevé-
kenység technikáját, eszközeit, az érdekeinkben érdekelt szövetségeseket, 
az érdekeink érvényesítésére képes döntéshozó célcsoportokat, szerveze-
teket, személyeket. 

A szakmai közösségnek minél szélesebb körben egy komplex, fej-
lett benchmarking rendszert kell működtetnie a tudástranszfer érdeké-
ben. A harmadik itt is a társadalmi elismertség növelése. Minden tőlünk 
telhetőt meg kell tenni a felhasználók minőségi és mennyiségi igénye-
inek kielégítése érdekében a szolgáltatótól elvárt kapcsolat keretében. 
Az alapellátási tevékenységünkön felül a teljes tevékenységünket (víz-
bázisvédelem, vízgazdálkodás, környezetvédelem, klímavédelem, meg-
újuló energia, hulladékgazdálkodás stb.) láthatóvá kell tenni a társada-
lom előtt.
 
Zs. L.: Azt hiszem, a három-háromba sikerült beleilleszteni az összes 
gondunkat. Lazításként a végére jöjjön a szokásos kérdés. Ha nem a cég-
gel, az ágazattal, ezek problémáival foglalkozik, mit csinál, mit tart fon-
tosnak az életében?
Á. J.: Mindenekelőtt a családot. Öt gyerekem van, 15 és 40 év közöttiek, a 
legkisebb még velünk él, de két fiam is Debrecenben keresi a boldogulá-
sát. Az egyik fiam a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. műszaki igazgatója, bi-
zonyos területeken a főnököm, amire büszke vagyok. Van három unokám 
is, úgyhogy van kikkel együtt lennem, amit nagyon szeretek. Szerencsé-
re a feleségem a komoly vezetői beosztása mellett képes energiát szánni 
a családi kötelékek erősítésére. Ha marad időm, vadászom. A házunkhoz 
legközelebbi les 20 percre van, sokszor jólesik este kiülni és csak élvezni, 
hogy a természet része vagyok.

Zs. L.: Minek ehhez puska?
Á. J.: Mert szükségem van vadászélményekre, adrenalintöltetre is. A vi-
lág több helyén jártam már vadászni, de a saját magamnak tett ígéretem 
szerint    háromévente felkeresem az afrikai vadászmezőket. Idén már ne-
gyedszer fogok menni. Érdekel a képzőművészet is, elsősorban vadásza-
ti témájú festményeket, kisplasztikákat gyűjtök. Szeretek barkácsolni, a 
kétkezi munka és főleg az alkotás nekem is örömöt nyújt, akárcsak édes-
apámnak annak idején a cipőkészítés. Az egyik fiamtól nemrég kaptam 
egy 3D-s nyomtatót alkatrészekben, legutóbb azt raktam össze, és ami-
kor a mechanikát sikerült is megtanítani nyomtatni, együtt örülhettünk 
mindannyian.

Zs. L.: Köszönjük az interjút.
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ÁNYOS JÓZSEF

Ányos József 1953-ban született Budapesten. Középfokú techniku-

mi végzettségét az Eötvös Lóránd Gépipari Technikumban szerezte 

1972-ben Acélszerkezeti szakon. Vízépítő mérnöki diplomáját a Bu-

dapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1983-ban. 

Pályakezdőként a Vízügyi Tervező Vállalathoz 

került, ahol részvett a Kiskörei vízlépcső, a Tisza-

újvárosi Erőmű ipari vízellátásához szükséges 

egyedi vízgépészeti berendezések tervezésé-

ben. 1978-tól családalapítás miatt Debrecenbe 

költözött, és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

tervezési osztályán folytatta munkáját, egyedi 

vízépítési acélszerkezetek tervezésével. Mun-

kája eredményeként valósult meg a típusterv 

család árvízvédelmi zsilipekre, valamint az au-

tomatikus vízszint szabályozó szerkezetek. 

Munkáját térségi vízrendezési csoportvetőként 

fejezte be, és 1982-től a Kelet-magyarországi 

Vízügyi Építő vállalatnál folytatta minőségirá-

nyítási és fejlesztési osztályvezetőként. Munkája 

során fejlesztette a cég kivitelezői minőségét, új 

építéstechnológiákat dolgozott ki, és vezetett 

be. Ezek mellett több szabadalommal védett 

műszaki megoldást is kidolgozott, melyek közül az egyik a GBS 

csatornarendszer volt, ami alapján ma széles körben elterjedtek a 

csatornahálózatokban a tisztító idomok. 

A fejlesztésekre nemzetközi érdeklődés is volt, így részt vett Kuvaiti 

szennyvíziszap víztelenítési kísérletben, és nyertes szennyvíztelepi 

fejlesztési ajánlat kidolgozásában. A 10 éves KEVIÉP munkája során 

betöltötte a Fejlesztési főmérnöki, majd a Vállalkozási főmérnöki 

posztot is. 

1992-től Debrecen város felkérésére elvállalta a külföldi tulajdonos 

bevonásával alapított, városüzemeltetési feladatokkal megbízott 

AKSD Kft. egyik ügyvezető igazgatói állását. Tevékenysége által 

valósult meg a hazai első kombinált szigetelésű hulladéklerakó 

Debrecenben, és több magyarországi valamint romániai hulladék-

lerakó építésében is közreműködött. Az AKSD Kft-nél értékes tu-

dást tudott elsajátítani a közszolgáltatási tevékenységről. Szintén 

önkormányzati felkérésre 1999-ben elvállata a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatói állását, melyet jelenleg is betölt. A 20 éves tevékeny-

sége során jelentősen növekedett a cég eredményessége, gyarapo-

dott a viziközmű vagyon több sikeres nemzetközi pályázati forrás 

bevonásával. Jelenleg a 205.000 fős debreceni felhasználók mellett, 

további 100.000 fő viziközmű ellátását biztosítja az általa vezetett 

cég Hajdú-Bihar megyében, és romániai városokban.

A Debreceni Vízmű Zrt. eredményei több elismerésben is részesült. 

Elnyerte Legjobb munkahely címet, Innovációs díjat, Minőségi díjat 

is kapott az elmúlt években.  

Oktatási tevékenységét közel 10 éven keresztül a Debreceni Egyete-

men végezte, hulladékgazdálkodási területen, tiszteletbeli docens 

kinevezéssel.

Társadalmi tevékenysége során alelnöki posztot töltött be a Haj-

dú-Bihar megyei Kereskedelmi Kamaránál. A HBKIK Sesztina díjasa. 

Aktív szakértőként segíti a Megyei Jogú Városok Szövetségét érde-

kérvényesítési munkájában.   Aktívan részt vett a Magyar Viziközmű 

Szövetség munkájában, ahol először elnökségi tagként, majd két 

cikluson keresztül elnöki tisztségben segítette a szakmai érdekkép-

viseletet. Elnöki munkássága idején többek között sikerült jelentős 

mértékben gyarapítani az ágazat laborműszerezettségét a vízter-

helési díjak felhasználásával, felépíteni az ágazat társadalmi elis-

mertségét. Társadalmi tevékenysége során számtalan konferencián 

tartott előadást. 
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