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ZSEBŐK LAJOS
a MaVíz munkatársa

A vizes ágazatban 46 év alatt szerzett 
tapasztalatairól és 28 éves műszaki 
helyettesi munkájáról kérdezek úgy, hogy 
közben és egyáltalán nem mellékesen az 
embert is igyekszem megmutatni. Különös 
apropót ad beszélgetésünknek Karászi 
Gáspár nyugdíjba vonulása.

Zsebők Lajos: Eddig bevált, most is jöjjön először az életút. Akár a nagy-
szülőkkel is kezdheti. 
Karászi Gáspár: Anyai nagyapám Felvidékről áttelepített kántortanító 
volt, és a mátraaljai kis faluban, Kisnánán szolgált, én pedig gyerekként 
nála töltöttem a nyarakat. Ez máig életem egyik meghatározó élménye. 
Emlékszem, szinte magába szippantott a természet, és arra is, hogy mi-
lyen nagy élvezettel hajtottam az orgona fújtatóját a templomban. Bár 
Szolnokon laktunk, és ott is születtem, de városi létemre nagyon sze-
rettem a falusi életet. Édesapám a Vízügyi Igazgatóság főmérnöke volt, 
majd 11 éves koromban kinevezték a Székesfehérvári Vízügyi Igazgató-
ságra igazgatónak. Így lettem én is székesfehérvári. Szakmai irányultsá-
gomat valamilyen mértékben bizonyosan befolyásolta édesapám fogla-
kozása – gyakran bevitt magával a munkahelyére is –, de nem ez volt a 
döntő a pályaválasztásomban.

Zs. L.: Hanem?
K. G.: Bár alapvetően humán érdeklődésű vagyok, de a matematika és 
a fizika kifejezetten jól ment. Ez döntötte el a továbbtanulásom irányát. 
Nálam ez a kérdés csak az egyetemi továbbtanulásnál jött elő, mert az 
általános iskola után az akkori nevén a székesfehérvári József Attila Gim-
náziumba jelentkeztem, ahonnan bármilyen irányba elindulhattam.

Zs. L.: Édesapja nem is befolyásolta?
K. G.: Direkt módon semmiféleképpen, de nyilván mintát adott a foglal-
kozása. A javaslata egyébként az volt csupán, hogy valamilyen műszaki 
irányba induljak.

Zs. L.: Érdekes az, hogy nyilván tudja az apa, hogy a fia humán beállított-
ságú, de a javaslata mégis az, hogy reál irányba induljon el.
K. G.: A humán-reál irányt én nem tartom egymást kizáró tartománynak. 
Mindenkiben van humán és reál beállítódás is, nyilván különböző arány-
ban. Nálam jól megfér egymással mindkettő. Ami pedig édesapámat ille-
ti, a saját élete ugyanezt példázza, hiszen fiatalon országos latinversenyt 

nyert, mégis kultúrmérnök lett 
belőle. Mindkettőt jól csinálta. 
Azért választotta ő is és én is a 
műszaki pályát, mert meg vol-
tunk róla győződve, hogy ezt 
kívánja a racionalitás, úgy is 
mondhatom, hogy biztosabb 
egzisztenciát, megélhetést ígér 
és ad. 

Zs. L.: Így el is tűnt az életéből 
a humán irányultság?
K. G.: Nem, végig ott volt, és 
most is ott van. Középiskolában 
én is zenéltem, ritmusgitáros 
voltam a saját együttesünkben 

– mára ebből a zene élvezete 
maradt –, de most is nagyon szeretem a zenét, a képzőművészetet, azon 
belül a figurális szobrokat, Rodin, Michelangelo alkotásait és hasonlókat. 
Szeretem az irodalmat, a verseket is, legkedvesebb íróm Wass Albert. Fel-
nőttként sokáig dédelgettem a gondolatot, hogy jogi diplomát is szerzek. 
Amúgy én azt tartom, hogy nem csupán a humán szférában van szerepe 
az emberi érzéseknek, s a reál szféra sem csupán a racionalitás területe. 
Humanistának tartom magam abban az értelemben, hogy emberszerető 
vagyok, vagyis tisztelem a másik embert, s remélem, empatikus vagyok 
minden embertársam irányába. Mindezt édesapámtól hoztam, akitől 
ilyen szempontból a legtöbbet kaptam az életben. Holtában is a legna-
gyobb tisztelettel vagyok iránta.

Zs. L.: Visszatérve a tanuláshoz, következett a műszaki egyetem.
K. G.: Igen, a BME Építőmérnöki Karának vízépítő szakára jelentkeztem, és 
ott is végeztem, egy négyes miatt csak majdnem „vörös diplomával”. Az 
egyetemen a Víziterv ösztöndíjasa voltam, de mivel jól ment a tanulás, ezt 
átválthattam népköztársasági ösztöndíjra. Az egyetemen, igaz, vizes szak-
ra jártam, de leendő építőmérnökként mindent tanultunk, ami igencsak 
hasznomra vált a pályafutásom során, például tervező koromban vízmű-
épületeket is terveztem, sőt én terveztem a saját házunkat, ami mások 
szerint sem lett rossz.

Zs. L.: Az egyetem végeztével merre indult? 
K. G.: A vizes ágazat egyértelmű volt, és felvetődött a vízügyi igazgató-
ság mint munkahely, de édesapám és én sem tartottuk jónak, hogy egy 
munkahelyen dolgozzunk. Így aztán maradt a Víziterv, ahol előbb segéd-
tervezőként, majd két év múlva tervezőként és hat éven belül irányító-
tervezőként dolgoztam. Mindenfélét terveztünk, vízrendezést, komplett 
települési vízellátó rendszereket, csapadékvíz-elvezetést, sőt még utakat 
is. Emlékszem, én terveztem a Velencei Ifjúsági Üdülőközpont melletti Ká-
polnásnyék–Velence összekötő utat.
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Zs. L.: Nem vetődött fel, hogy miként tervezhet egy zöldfülű gyakorlat 
nélkül komoly létesítményeket? 
K. G.: Remélem, nem. Talán azért, mert kiváló mestereim voltak nemcsak 
az egyetemen, hanem a tervezőirodában is, máig tisztelem ezért kollégá-
mat, Balázs Józsefet. 

A másik az, hogy amikor megkaptam egy tervezési feladatot, én min-
dig belegondoltam, miként fog működni, üzemelni, de nemcsak ebbe, 
hanem abba is, hogyan lehet megépíteni. Ez a gyakorlatias szemlélet 
segített abban, hogy lényeges, komoly kifogás, észrevétel nem érkezett 
irányomban a kivitelezők vagy az üzemeltetők részéről. Talán a legjelentő-
sebb munkám volt a Rákhegy–Székesfehérvár közötti Köfém-távvezeték 
kapacitásnövelése egy nyomásfokozó teleppel, ami komoly hidraulikai 
vizsgálatokat, nyomáslengés-számításokat igényelt. Az átemelőtelep a 
mai napig üzemel. Szerettem tervezni, azon belül is különösen a hidrauli-
kai számításokat.

Zs. L.: Mégis váltott.
K. G.: Igen, mert a nyolcvanas 
évek elejétől egyre vacakabb, kicsi 
munkák jöttek, melyek szakmailag 
egyszerűen nem elégítettek ki. Ek-
kor jártam másoddiplomázóként a 
BME vízellátás-csatornázás egész-
ségügyi szakmérnöki szakára, ahol 
évfolyamtársam volt Hullay Gyula, 
a DRV rákhegyi üzemigazgatója. 
Akkor nekik nem volt vizes mérnö-
kük, hívott, és mi tagadás, vonzó 
volt az új terület és a jóval maga-
sabb fizetés. Így kerültem bele a 
víziközmű-szolgáltatásba. 

Technológiai csoportvezető-
ként kezdtem, de pár hónap múl-
va kineveztek műszaki vezetőnek, ami az üzemigazgató helyettesének 
felelt meg. Itt aztán mindennel foglalkoztam, a vízbázis működtetésétől 
a távvezetékek üzemeltetésén át a szolgáltatásig, sőt feladatom volt egy 
felszíni víz tisztítására épült, ipari vizet szolgáltató tisztítómű terveinek 
ellenőrzése, üzemeltetői szempontból történő átvizsgálása, a módosítá-
si javaslatok megtétele. Érdekes feladatok voltak, rengeteg tapasztalatot 
szereztem.

Zs. L.: De ezt is otthagyta.
K. G.: Igen, s ezután kerültem a harmadik s szerencsére utolsó munkahe-
lyemre. 1985-ben megkerestek az akkori nevén Fejér Megyei Víz- és Csa-
tornaművektől, a mai Fejérvíz jogelődjétől, nem mennék-e át hozzájuk 
vízellátási osztályvezetőnek. Ez még több szakmai kihívással kecsegtetett, 
a munka többrétűnek tűnt, és az is számított, hogy helyben, Fehérváron 
volt, így nem kellett kijárnom Kincsesbányára, ami könnyebbség volt a 
családnak háromgyermekes ifjú apaként.

Zs. L.: Mi fogadta?
K. G.: Már megvoltak az üzemmérnökségek, Fehérváron az ún. városi 
Németh József, Kőszárhegyen Rutzné Júlia, Móron Balogh Ferenc, Bics-
kén Németh János, Sárbogárdon Horváth Ferenc és Pusztaszabolcson 
Kolozsi Sándor irányításával. Az akkori vízellátási osztály egy üzemviteli 
osztályhoz hasonlóan szakmai irányítást és kontrollt gyakorolt a szolgál-
tató üzemmérnökségek felett, de nem csak ezt, mert munkajogilag is a 
főnökük voltam. 

Zs. L.: Majd egy igazgatóváltást követően a termelési igazgatóhelyettesi 
poszt megszűnt, és három főmérnök lett kinevezve, a fejlesztési, az ipari 
és az ön személyében a szolgáltatási főmérnök.
K. G.: Előtte azért még voltak történések, mivel az osztályon nem volt he-
lyettes vezető, kiharcoltam, hogy nevezzék ki Staudt Istvánt. Személyében 
remek szakembert ismertem meg, akivel nagyszerű volt együtt dolgozni. 
A mai napig – igaz, már főmérnökként – ő a jobbkezem. Ezenkívül a városi 
üzemmérnökségről levált a fürdő, majd a csatornázási terület, s így Fehér-
váron két üzemeltető egység alakult ki.

Zs. L.: Ezzel elérkeztünk a ma is érvényes állapothoz. Visszatekintve a 
pályafutására mi az, amire a legbüszkébb?
K. G.: Ha csak egyet lehet kiemelni, akkor ez a csóri vízbázis újbóli üzembe 
helyezése. Ehhez tudni kell, hogy korábban Székesfehérvár vízellátásához 
a Csórról behozott víz is hozzájárult. A nyolcvanas évek közepén azonban 

fel kellett adni az üzemeltetését, 
mert a kincsesbányai bauxitbánya 
vízkiemelése miatt a karsztvízszint 
lesüllyedt, és a csóri karsztkutakból 
eltűnt a víz. Ez azt jelentette, hogy 
a DRV-től, az állami tulajdonú rák-
hegyi vízbázisból még több vizet 
kellett vásárolnunk, ami az akkori 
időben meghaladta a fehérvári 
vízigény nyolcvan százalékát. Az 
átvett víz ára többszöröse volt a 
saját vízbázisból származó víz költ-
ségeinek, ami gazdálkodási szem-
pontból rendkívül hátrányos volt, 
és a fogyasztók sem voltak odáig 
a magas vízdíj miatt. A sors fintora, 
hogy Csórról tulajdonképpen az a 
karsztvíz tűnt el, amit Kincsesbá-

nyáról méregdrágán kellett megvásárolnunk. E kis kitérő talán érthetővé 
teszi, miért volt olyan nagy szó a vízbázis újraindítása. Páran, akik végig-
csináltuk, tudjuk, hogy nem csupán ezért. Az egyik nehezítő körülmény 
az volt, hogy a meglévő karsztaknát 41 méterről 77 méterre kellett le-
mélyíttetni, ami igen nehéz feladat volt, alig találtunk rá vállalkozót. És 
ott volt a kockázat is, hogy észszerű mélységben esetleg nem jön meg a 
víz. A másik, talán még nagyobb nehézség az engedélyek megszerzése 
volt, mert a kormányzat részéről igencsak ellenezték az újraindítást, hi-
szen egyáltalán nem állt érdekükben a saját regionális cégük árbevételé-
nek csökkentése. Így természetesen nem is jutottunk állami forrásokhoz, 
ezt Székesfehérvár önkormányzatának, illetve a vízdíjba épített fejlesztési 
hányadon keresztül a lakosságnak kellett kiizzadnia. Viszont a csóri vízmű 
nélkül ma jóval magasabb vízdíj lenne Fehérváron, s kisebb lenne a város 
ellátásának üzembiztonsága is.

Zs. L.: A legbüszkébb kifejezés nem akart korlátozó lenni, nyugodtan 
folytathatja.
K. G.: Egészen más jellegű, de szerencsés dolognak tartom, illetve büsz-
ke vagyok arra is, hogy a legkülönbözőbb habitusú emberekkel tudtam 
vezetőként úgy együtt dolgozni, hogy szinte mindenki az előnyös oldalát 
adta a közös munkához.

Zs. L.: Ezzel már át is csúsztunk a vezetői módszerek területére. Milyen 
vezetőnek tartja magát? 
K. G.: Ezt nem nekem kell megítélni, de az én oldalamról nézve mindig 

Interjú
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azt tartottam a legfontosabbnak – mondtam, humanista beállítottságú 
vagyok –, hogy a lehető legkisebb sérülést okozzak egy másik embernek. 
Tehát igencsak messze áll tőlem az autokratikus stílus, csak elkerülhetet-
len esetekben éltem hatalmi eszközökkel. Jobban szerettem meggyőzni 
a kollégáimat, mint magyarázat nélkül utasítani, s sok esetben hagytam 
is magamat meggyőzni. A három évtized során ritkán volt konfliktusom 
a munkatársaimmal, inkább éles szakmai vitákról beszélhetünk. Persze 
olyan azért előfordult, hogy elkerülhetetlen esetekben kemény személyi 
döntéseket kellett hozni, amit megtettem, de egyáltalán nem esett jól. Vi-
szont örömmel tölt el, hogy a munkatársaimmal, a vízmű elkötelezett dol-
gozóival elértük, a 28 év alatt nem volt olyan szolgáltatási gond, amikor 
vízhiány vagy vízminőségromlás miatt a Fejérvíz az újságok címlapjaira 
került volna. Nem egyszeri nagy siker, de kifejezett eredménynek tartom 
azt is, hogy a jelenleg az ágazatra nehezedő gazdasági, gazdálkodási 
nyomás ellenére az egyre kevesebb pénzből is sikerült megtartanunk a 
működőképességet és fenntarta-
nunk a szolgáltatásminőséget. Ez 
utóbbi egyáltalán nem volt köny-
nyű. Folyamatosan sorolni kellett a 
feladatokat fontosságuk szerint, és 
mérlegelni, mi halasztható, és mi 
az, ami elkerülhetetlen kiadás.

Zs. L.: Ez előhúzza belőlem azt a 
kérdést, hogy miként látja a Fejér-
víz, de akár az ágazat jövőjét.
K. G.: Az egyértelműen látszik, 
hogy a jelenlegi gazdálkodási kö-
rülmények között a biztonságos 
szolgáltatás az önkormányzati tu-
lajdonú cégek nagy részénél hosz-
szú távon nem tartható fenn. Az 
állami tulajdonú szolgáltatókra ez 
nem igaz, mert ők olyan támogatásokhoz jutnak, melyek az önkormány-
zati cégeknél nincsenek, hiányoznak, legfeljebb álmainkban szerepelnek. 
Ez a kettősség azt mondatja velem, előbb vagy utóbb fel fog vetődni az 
állami szerepvállalás erősítése. De hogy folytassam, ha az önkormányzati 
cégeket tovább bontom, közöttünk is különbségek vannak. Azok, ame-
lyek 2012 előtt a tulajdonos önkormányzatok elvárásainak megfelelően 
mérsékelt díjemeléseket alkalmaztak, mind veszteségesek vagy nullszal-
dó körüliek. Talán a gazdálkodási nehézségeknél is kétségbeejtőbb a 
szakember-biztosítás kérdése, mely valamennyi céget sújtja, igaz, külön-
böző mértékben. Persze ez is visszavezethető a pénztelenségre, mert a 
jó szakembereink az alacsony jövedelem miatt hagynak itt bennünket. 
Rendkívül sötét emellett az a kép, hogy szinte leállt a szakképzés a vízi-
közmű-szolgáltatásban.

Zs. L.: És a harmadik ágazati problémáról, a felújítási, pótlási feladatok 
alulfinanszírozottságáról mi a véleménye?
K. G.: Ezen a területen bennem kettős a kép, mert igaz ugyan, hogy a mű-
ködési területünket, sőt, az egész ágazatot illetően hatalmasok az elma-
radások – és ez vissza fog ütni –, de Székesfehérvár vonatkozásában azt 
mondhatom, hogy soha nem költöttünk, s költött a város annyit rekonst-
rukcióra, mint napjainkban.

Zs. L.: Kevés szó esik róla, hogy ha a rekonstrukciókra, a pótlásokra sincs 
elég forrás, akkor mi a helyzet a műszaki fejlődéssel?
K. G.: Nincs teljes ágazati kitekintésem erre, de annak alapján, amit isme-

rek, én úgy látom, hogy nagyon vegyes a kép. A szakmabeliek a szűkös 
források ellenére is igyekeznek elhivatottságból megvalósítani a legkor-
szerűbb megoldásokat. Azonban ezek a fejlesztések csak egyes helyeken 
tudnak megjelenni. Úgy is mondhatnám, hogy egy időben tapasztalható 
a fejlődés és a lemaradás. Elsősorban a kisebb víziközmű-rendszereken 
olyan kevés a képződő amortizációs forrás, hogy még a legszükségesebb 
felújításokra sincs pénz, nemhogy fejlesztésre.

Zs. L.: És mit mutat a kép, ha az EU-val hasonlítjuk össze magunkat?
K. G.: Azt gondolom, hogy nincs nagyon nagy különbség a tekintetben, 
hogy ismerjük-e a legkorszerűbb megoldásokat. Igen, ismerjük, de csak 
esetenként tudjuk alkalmazni ezeket, nyilván pénzügyi források híján.

Zs. L.: Ha már az EU-nál tartunk, mit hozott a vízminőség-javító, illetve 
a csatornázási program?

K. G.: Bennünket a vízminőség-ja-
vító program kevéssé érintett, és 
nekünk nincsenek rossz tapaszta-
lataink a megvalósult új technoló-
giákkal. Ugyanakkor tudom, hogy 
nem sikerült minden fejlesztés 
olyan műszaki színvonalon, mint 
ahogy sikerülnie kellett volna. 
Az utóbbi években megvalósult 
szennyvíztisztítási beruházásoknál 
már jóval több hiányosságot látok. 
Mind technológiai, mind minőségi 
téren. Egyes gépeket, berendezé-
seket néhány éven belül ki kell cse-
rélni, s persze nem garancia terhé-
re. Ennek részbeni oka a beruházói 
szerepkör korábbi gyengesége, a 
kivitelezői érdek a nyereségesebb 

megvalósításra és főleg az, hogy a szolgáltatóknak nem volt szinte semmi 
beleszólási joguk a fejlesztésekbe. Szerencsére ez a Vksztv. módosításával 
változott, és most már ha jó összetételű a beruházói, tervezői, kivitelezői 
gárda, akkor egész jó megoldások születhetnek.

Zs. L.: Egy ritkábban szóba kerülő területről kérdezek: a hibajavításoknál 
mit jelent ma a pénzszűke?
K. G.: Bizony sokszor szóba kerül, hogy jelenlegi körülményeink között 
kell-e az évtizedekig kitartó javítóidom, vagy elégedjünk meg az olcsóbb 
megoldásokkal. Mi, műszakiak házon belül is harcolunk azért, hogy a 
legjobb megoldást válasszuk, aztán kijön valami kompromisszum, ami a 
legelőnyösebbnél valamivel gyengébb, de tudomásul kell vennünk a gaz-
dálkodási körülményeinket.

Zs. L.: Ide tartozó kérdésnek érzem azt a hibajavításoknál érvényes reagálá-
si időt, ami nagyon összefügg a készültségek, illetve ügyeletek költségeivel.
K. G.: Ez is mérlegelés kérdése. Mi egyelőre próbáljuk megtartani az ed-
digi azonnali beavatkozást, de a romló gazdálkodási körülmények között 
bizony lehet, hogy ezt lejjebb kell adni, és kevesebb emberrel, központ-
ból kiküldött javítóbrigádokkal kell sorra venni a hibajavításokat. Először 
az elsőt és sorra a következőket, amikor odáig jutunk. Ez a szolgáltatásmi-
nőséget nyilvánvalóan rontani fogja, remélem, nem kell sort keríteni rá.

Zs. L.: Ha már erről beszélünk, felvetek egy másik kérdést, ami engem 
nagyon érdekel. Honnan lehet tudni, hogy egy vezetékszakaszon a 

Házi szerelőverseny zsűrizése
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 szaporodó hibajavításokat követően hol csap át a beavatkozás felújítás-
ba? Hol van az a pont, amikor már úgy kell dönteni, hogy ezt a szakaszt 
nem érdemes, illetve nem szabad javítgatni, ki kell cserélni?
K. G.: Hát ez egy olyan kérdés, amit – bár a kilencvenes évek előtt volt erre 
egy sillabusz (sárga könyv) – nem lehet általános érvénnyel eldönteni a 
számviteli előírások alapján sem. Ez mindig az adott helyzettől függ. Mi, 
szolgáltatók arra törekszünk, hogy indokolt esetben felújításra kerüljön 
sor, s ne költségből fedezett toldás-foldásra. Viszont azt sem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy a tulajdonos önkormányzat elsősorban abban ér-
dekelt, hogy a költségoldalon lévő javításokkal oldjuk meg a problémát, 
az adóhatóság viszont azt keresi, nem történt e rejtett beruházás. Főleg a 
bérleti üzemeltetési forma mellett jön elő élesen ez a kérdés. A gazdasá-
gi kérdéseken túl nekünk, szolgáltatóknak azt kell néznünk, hogy melyik 
megoldás ad nagyobb biztonságot.

Zs. L.: Ez tényleg nem egyszerű do-
log, így alig merem megkérdezni, 
melyek azok a területek, ahol leg-
inkább fejlődnie kell az ágazatnak. 
Sokat hallani az okosmérésről, és 
eszembe jut a vezető nélküli autók-
ról a helyi gépész nélküli vízmű.
K. G.: Biztos igaz, hogy ezek műsza-
ki szempontból lehetséges fejlődési 
irányok, de ma még az okosmérés tö-
meges méretekben – a nem értékén 
kezelt vízdíj okán – távolibbnak tűnő 
cél. A folyamatirányítással vezérelt el-
látórendszerek viszont már nagyrészt 
kialakultak, igaz, különböző fejlettsé-
gi szintet képviselő megoldásokkal. 
Helyi gépész már ma sincs minden 
településen, főleg a kistérségi ellá-
tórendszereknél. Nem szabad az okosmérést egybemosni a különböző 
távleolvasási módszerekkel, melyek egyre inkább terjednek, noha a két 
megoldás között nagy átfedések vannak. Sok területen kell fejlődni, talán 
leginkább a korszerű irányítástechnikai megoldások alkalmazásában. Csak 
hát nehéz fejlesztésekről beszélni, amikor nagyon sok helyen a legégetőbb 
felújításokra sincs forrás.

Zs. L.: Jöjjön a kakukktojás. Ön szerint mit jelent, milyen problémákat 
okoz majd nekünk, vízszolgáltatóknak a globális éghajlatváltozás? Gon-
dolhatunk itt akár a csapadékviszonyok változására, akár az átlaghőmér-
séklet emelkedésére.
K. G.: Nem majd, hanem már most is gondokat okoznak a szélsőségessé 
váló csapadékviszonyok. Ez rövid távon a szennyvízelvezetésnél jelentke-
zik, amikor nemcsak az egyesített, hanem még az elválasztott rendszerű 
csatornák is képtelenek elvezetni azt a vízmennyiséget, ami ilyenkor a 
csatornákba jut, és ez elöntéseket okoz a mélyebb területeken, valamint 
felboríthatja a szennyvíztisztító telepek biológiáját is. Hosszabb távon kér-
déseket vethet fel az is, hogy a csapadékintenzitás növekedése miatt csök-
kenő mértékű beszivárgás a mélységi vizek utánpótlását miként és meny-
nyire befolyásolja. Ugyancsak a szélsőségessé váló csapadékhelyzet miatt 
a mélyebb területeken lévő kútfejaknákat elöntheti a víz, nem is beszélve 
a nyitott vagy a kevéssé fedett karsztra épült vízbázisoknál a nagy záporok 
utáni hirtelen elszennyeződés problémájáról. Az átlaghőmérséklet emel-
kedéséről viszont nem gondolom, hogy belátható időn belül gondokat 
okozna akár a vízellátásban, akár a szennyvízelvezetésben.

Zs. L.: Térjünk vissza a pályafutásához. Elmondta, mire a legbüszkébb, 
és minek tudott örülni, most meg azt kérdezem: mi az, amit másként 
csinálna, ha újrakezdené? Gondolhat a pályakezdésére is, nem lett vol-
na-e jobb humán irányban elindulni, azután a későbbiekre, amikor már 
műszakiként dolgozott nap mint nap.
K. G.: Sajnos nem tudom megítélni, mit adott volna a humán irány, de 
most is úgy döntenék, mint akkor, a műszaki pályát választanám, ha te-
hetném. Mint műszaki szakember és vezető rengeteg sikerélményben volt 
részem, és ez a pálya jó egzisztenciát biztosított. Visszatekintve: életem 
komoly döntései közül egyet sem kell megbánnom. Kisebb-nagyobb csa-
lódások természetesen engem is értek itt, a munkahelyemen is, de nem 
hiszem, hogy ezeken most végig kéne mennünk. Vannak viszont olyan 
adósságaim magam felé, amiket valószínűleg már nem fogok törleszteni. 
Ilyen az, amikor a szakmérnöki államvizsgámat elfogadták kisdoktori vizs-
gának, amihez egy szakdolgozatot kellett volna elkészítenem, hogy ledok-

toráljak. Azonban ezt elmulasztottam, 
mert akkor váltottam munkahelyet, 
és építkeztem, mindehhez pedig 
hozzájárult a három kisgyermekem-
mel járó gond is. Ide sorolom az an-
gol nyelvvizsga hiányát, amit bizony 
lustaságból nem szereztem meg 
többévi tanulás után. A jogi diploma 
megszerzésével is erősen kacérkod-
tam évekig, de sajnos az is elmaradt. 
Bizonyos értelemben viszont túl is 
teljesítettem a saját korábbi elvárá-
saimat, mert harmadikként – szintén 
a Budapesti Műszaki Egyetemen 

– megszereztem az igazságügyi mű-
szaki és ingatlan-értékbecslői szakér-
tői diplomát, melyet ugyan ritkán van 
alkalmam használni.

Zs. L.: Akkor miért szerezte meg? 
K. G.: Óvatos és családcentrikus felfogásom azt mondatta velem, szüksé-
gem lehet a foglalkozásomat tekintve még egy lábra a családom eltartá-
sa érdekében. Szerencsére kényszerváltásra nem került sor, viszont most, 
hogy nyugdíjba vonulok, remélem, többet fogom használni, mert a mun-
kát nem szeretném befejezni.

Zs. L.: Tudom, hogy a Magyar Víziközmű Szövetségben és a Magyar 
Hidrológiai Társaságban is tevékenykedett, illetve tevékenykedik.
K. G.: A MaVíz-ben két cikluson át vezettem a Műszaki Bizottságot, ahol 
a szakmai dolgok mellett elsősorban szakmapolitikai kérdésekkel, jogsza-
bályok, jogszabály-módosítások véleményezésével foglalkoztunk. A mai 
napig tagja vagyok a MaVíz ad hoc bizottságának, mely a jogszabályokat 
véleményezi, vagy éppen módosításra javasolja. Az MHT területi szerve-
zetének elnökségi tagsága mellett az országos elnökségbe is beválasz-
tottak, sőt a vízi közműves szektor képviseletében két cikluson keresztül 
elnökhelyettes is voltam.

Zs. L.: Ön több évtizedes távlatból tudja szemlélni azt a három, nagyon 
különböző korszakot, amit a víziközmű-szolgáltatási ágazat a közelmúlt-
ban megélt. A rendszerváltás előtt volt az állami tulajdon és díjmegálla-
pítás, majd jött az igen erős önkormányzati szerepvállalás, és most egy 
újabb centralizáció és szigorú szabályozottság időszakát éljük, nem kevés 
gazdálkodási nehézséggel. Melyik milyen volt, kérem hasonlítsa össze!

Országos Szerelőversenyen Székesfehérváron
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K. G.: Lehet, hogy furcsa, de az első állami korszak több tekintetben ha-

sonlított a mostanihoz. Akkor „felülről” megmondták, mit és hogyan kell 

csinálni, ma pedig túlszabályozott környezetben és szerintem nagyrészt 

fölösleges ellenőrzés alatt kell a szolgáltatóknak dolgozniuk. A kilencve-

nes évek eleje nagyon veszélyes időszak volt, sok cég széthullott, de akik 

észnél voltak, talpon tudtak maradni. Ennek egyik kulcsa a társaságunk 

esetében meggyőződésem szerint a rendszerenkénti, tényleges költsé-

geken nyugvó díj volt, amit ma is helyes döntésnek tartok. Rengeteget 

kellett dolgoznunk, harcolnunk a cég egyben maradásáért. Előnye volt 

viszont ennek a korszaknak, hogy szakmai kérdésekben nem döntöt-

tek helyettünk, saját felelősségünk volt jól irányítani a folyamatokat, és 

mondhatom, nem csak nekünk sikerült. A harmadik, mostani korszakot 

illetően szakmailag kevés a mozgástér, a fejlesztések és a rekonstrukciók 

nagyrészt kikerültek a kezünkből, ami olyan, mintha nem tekintenének 

bennünket felelős szakembereknek, mindennek tetejébe a gazdálkodás 

egyre inkább ellehetetlenül. Persze ez elsősorban a mi, döntően „bérüze-

meltetéses” működésünkre igaz, s azok a szolgáltatók, melyek vagyonke-

zelésben üzemeltetnek, e tekintetben jobb helyzetben vannak.

Zs. L.: Hát ez nem túl szívderítő. Lehet, hogy épp idejében hagyja itt az 
ágazatot, de a nyugdíjba vonulása után mivel foglalkozik majd?
K. G.: Ez az „idejében” kicsit rosszul hangzik. Én nem akarok elfutni a ne-

hézségek elől, s főleg cserben hagyni szeretett cégemet. De tudomásul 

kell vennem, hogy az idő eljárt, s át kell adni a stafétabotot, annak elle-

nére, hogy még érzek magamban erőt a munka folytatásához. A kérdésre 

válaszolva: nincs olyan tevékenységem, melynek művelése betölthetné 

azt az űrt, amit a vízműves munkám megszűnése okoz, s ezért tovább 

szeretném folytatni a szakmai pályafutásomat mint szakértő. Mind a mér-

nökkamarai, mind az igazságügyi szakértői jogosultságom megvan a vízi-

közmű-szakterületen is. Szerencsére megvan az energiám a folytatáshoz. 

Persze a munkát, a feladatokat – melyek eddig maguktól megtaláltak – 

meg kell keresnem.

Zs. L.: Így az interjú vége felé azt kérdezem, van-e valamilyen üzenete az 
itt maradóknak és főleg a fiataloknak?
K. G.: Két dolgot mondok. Az egyik, hogy ne szokjanak le a konstruktív 

gondolkodásról. Az informatika sok segítséget nyújt, kényelmessé teszi 

az életünket, de önmagában nem találja meg a helyes műszaki megol-

dásokat, nem fog dönteni helyettünk, és ami még fontosabb, a felelős-

ség mindig a miénk marad! A másik, hogy egy munkahelyet illetően sem 

csupán a teljesítés és a megélhetés a fontos, hanem észre kell venni az 

embert a munkatársakban és a partnerekben is, akikkel nemcsak dolgoz-

ni, hanem magánemberként együtt lenni, gondokat megosztani és szóra-

kozni, sportolni is jó, és akiknek soha ne kívánjanak olyat, amit maguknak 

se kívánnának.

Zs. L.: Végül, ha nem vízműves, mi az, amivel foglalkozik, mi az, ami 
örömet okoz?
K. G.: Mindenekelőtt a család, a feleségem, a három gyermekem és a há-

rom unokám, akik 1, 3 és 5 évesek. Családi házban lakunk együtt a három 

unokával, emellett van egy nyaralónk Balatonkenesén, és a ház körüli 

munkák, a barkácsolás részben lekötnek. Fő kedvtelésem a sport, amiből 

aktívan a teniszt és a síelést művelem, s emellett motorozom is. Sajnos 

egy sérülés miatt a focit már abbahagytam, de én vagyok az egyik leg-

lelkesebb drukkere a Vidinek, ha csak tehetem, minden hazai meccsükön 

kint vagyok, s néha idegenbe is elkísérem őket. S majdnem elfelejtettem 

a nagy kedvenc szórakozásomat, a táncot! Mint az elején előjött, humán 

beállítottságú emberként szeretem a képzőművészetet, az irodalmat, a 

történelmet. Értékszemléletem másik meghatározó jellemzője az, hogy 

igen erős bennem a nemzeti elkötelezettség érzése, Erdély pedig a szí-

vem csücske. Most azt keresem, miként tudnék még erősebben és aktí-

vabban kapcsolódni ehhez az ügyhöz.

Zs. L.: Búcsúzóul mit üzen a vízműveseknek?
K. G.: Köszönöm a közvetlen munkatársaknak és az ágazatban más he-

lyen dolgozóknak a munkában együtt töltött éveket. Szerencsés és elége-

dett vagyok, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam együtt mind a műszaki, 

mind az egyéb területeken, ugyanakkor ez nehézzé is teszi a nyugdíjba 

menetelt. Nehéz szívvel búcsúzom. Kívánom, hogy a Fejérvíz és a többi 

cég még sokáig szolgálja a fogyasztókat, a jelenleginél jobb gazdasági kö-

rülmények között, s mindenkinek úgy alakuljon a sorsa a munkahelyén és 

a magánéletben, ahogyan azt szeretné. Legyen örömteli az élete és hasz-

nos a munkája, és tiszteljék egymásban az embert!

Zs. L.: Köszönöm az interjút.

A motor

MHT előadás megnyitóján
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A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. július 15. 

A JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS BŐVEBB 
INFORMÁCIÓKÉRT, KÉREM, LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA: 
https://vtk.uni-nke.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzesek

Vízellátás-Csatornázás 
Szakirányú Továbbképzési Szak

Vízellátás-Csatornázás 
Szakmérnöki képzés


