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Csapó Imre: No milyen az első be-
nyomás?
Zsebők Lajos: Azt látom, hogy 
rend van az udvaron, bent az elő-
térben és itt az irodában is, látszik, 
hogy van gazdája a vízműnek. Ez 
azt sugallja, hogy a dolgok is rend-
ben mennek, de hadd kérdezzek 
én. Milyen manapság vízműigaz-
gatónak lenni?
Cs. I.: Nem akartam igazgató len-
ni, de mérlegelnem kellett: vagy 
elvállalom, és folytatjuk az építke-
zést úgy, ahogy mi, ittlévők jónak 
látjuk, vagy idekerül valaki kívülről, 
és akár kezdhetünk elölről szinte 
mindent. Amúgy is azt tartom, ha 
a lehetőség a kezemben van, élni 
kell vele. Eleinte voltak álmatlan 
éjszakáim, de most már egyáltalán 
nem bánom, hogy így döntöttem. 
Jó az AQUA igazgatójának lenni, jó 
elmenni az önkormányzatokhoz, de akár egy-egy lakossági fórumra is. 
Úgy látom, megbecsülnek bennünket. A FEF (fogyasztói elégedettség-
felmérés) is az országban a második legjobb vízműnek hozott ki ben-
nünket. Én büszke vagyok arra, hogy igazgató vagyok, hogy rendezni, 
jobbítani tudom a cég működését és a szolgáltatást, büszke vagyok arra, 
hogy eljutottam, illetve eljutottunk idáig, és arra is, hogy képes vagyok, 
illetve képesek vagyunk munkatársaink életminőségén javítani. 

Zs. L.: Ilyeneket ritkán hallok mostanában, de mondana kicsit többet a 
váltásról? 

Cs. I.: A cég 1994-ben jött létre úgy, hogy Mosonmagyaróvár, 
Levél és Hegyeshalom kivált a Győri Vízműből. Én már ezt 
megelőzően, 1990-től itt dolgoztam különböző beosztások-
ban. A 2015. évi igazgatóváltáskor a vízmű pénzügyi helyzete 
meglehetősen rossz volt, elsősorban a 2011-ben indított, ivó-
víz-palackozással foglalkozó vállalkozásunk miatt. A pénzügyi 
helyzetünket akkor 200 milliós hitel jellemezte. Tulajdonkép-
pen emiatt döntöttek a tulajdonos önkormányzatok a vezető-
váltásról. Ma tartósan több száz millió forint van elkülönítve a 
számlánkon, és a hitelállományunk visszafizetésre került.

Zs. L.: A cégről majd beszéljünk még, de előbb lássuk az életutat 
és azt, miként lett egyáltalán vízműves.
Cs. I.: Én már mosonmagyaróvári vagyok, de a felmenőim egy 
közeli faluban, Mecséren éltek. Az egyik ágon a nagyszüleim és 
édesapám is megbecsült kereskedő volt. Ezt azért mondom így, 
mert akkoriban egy faluban a kisbíró, a tanító, a pap mellett a 

boltos is a falusi értelmiség része volt. A másik ágon a felmenőim mező-
gazdasági munkával foglalkoztak. Tehát faluról származom, és a mai na-
pig kötődőm a faluhoz, az ott élő emberekhez. Néha azt látom, hogy ott 
tisztábbak az életviszonyok még ma is, és általában őszintébbek, tisztes-
ségesebbek az emberek. Különösen sokat jelentett az apai nagyapám, 
aki most is minta számomra. Nagyon érdekes ember volt. Anyanyelve 
magyar, de mivel Bécsben is kereskedett, természetesen tudott németül, 
a hadifogságban megtanult olaszul, és ha már a monarchia állampol-
gára, akkor azt gondolta, a cseh nyelvet is beemeli. Aztán az ötvenes 
években, miután elvették tőle a boltot és a nagy házat, egy marhaistálló-

HA A LEHETŐSÉG A KEZÜNKBEN VAN, HASZNÁLJUK KI!
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A nagy árvíz mindent elöntött, a plébános a templomtoronyban 
talált menedéket. Jött érte két csónak is, de ő maradt, mondván, 
az én istenem majd megsegít engem, hagyjanak békén. A víz 
egyre emelkedett, már fel kellett másznia a torony tetejére, 
amikor helikoptert küldtek a megmentésére. De ő csak nem 
ment, mondta, az én istenem majd csak megsegít. Persze 
megfulladt, és végül a mennybe került. Isten színe előtt sértve 
kérdezte: miért nem segítettél rajtam, hiszen mindig hittem 
benned? Mire a jóisten: mit gondolsz, miért küldtem érted azt a 
csónakot, majd az utolsó pillanatban a helikoptert is? De neked 
semmi sem volt jó. Ez a tanmese jutott eszembe a beszélgetés 
után, az elején pedig már vettem a levegőt, hogy kérdezzek, de 
nem az enyém volt az első szó.
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ban folytathatta, de az a csodálatos, hogy nem tört vagy keseredett meg, 
tartása volt, és továbbra is derűsen szemlélte a világot. A másik ágon is 
két lábbal álltak a földön, noha saját maguk kétkezi munkából éltek, öt 
gyereküknek már szakmát adtak, és ennek egyenes folytatása volt, hogy 
a 9 unoka mindegyikének – köztük nekem is – diplomája van. Rátérve 
így a tanulásra, általános iskolába itt Mosonmagyaróváron jártam, majd 
Győrbe, a Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskolába mentem tovább, és 
onnan már egyenes út vezetett a bajai főiskolára.

Zs. L.: Miért oda?
Cs. I.: Gyerekoromban azt gondoltam, vagy valami olyan pálya kéne ne-
kem, ahol építeni lehet, vagy katona leszek. Utóbbi szándékom élesen 
szemben állt szüleim és a szélesebb család karhatalmi erőkről vallott vé-
leményével (mely vélemény az 1956-os eseményekre vezethető vissza), 
így maradt a valamit építeni. És ekkor jött 
a nagynéni, aki a Mayerben tanított kémiát 
és biológiát. Azt mondta nekem, ne akarjak 
én mindenáron építeni, a vízszolgáltatás és 
annak fejlődése sokkal nagyobb perspektí-
vát jelent, menjek az iskolájukba, legyek in-
kább víztechnológus. Ezen elgondolkoztam, 
és végül megfogadtam. Amikor már benne 
voltam, meg is szerettem.

Zs. L.: Baja után, gondolom, jött a munkahe-
lykeresés.
Cs. I.: Igen, de az utolsó főiskolai évemben 
megkerestem Győrben a megyei vízművet, 
és tanulmányi szerződést kötöttem. Így 
1990-ben, amikor végeztem, eleve megvolt 
a helyem, és a mosonmagyaróvári üzemhez pont beosztott mérnököt 
vártak. A legelején segédművezetőként kezdtem. Azután egy évig kato-
na voltam, és visszajöttem után nem sokkal történt, hogy a Feketeerdei 
vízmű átadásakor odajött hozzám egy öltönyös ember, és kérdezgetett, 
hogy mi a véleményem a megvalósult létesítményekről. Én őszintén el-
mondtam neki a véleményemet, bár fogalmam sem volt, kivel beszélek. 
Egyszer csak behívattak a győri központba, hogy Rovács Gábor, a cég 
főmérnöke akar beszélni velem. Te jó ég, mit csinálhattam, de lesz, ami 
lesz, bemegyek. Kiderült, a főmérnök a feketeerdei öltönyös volt, és azt 
mondta: te leszel a mosonmagyaróvári üzemelésvezető. Elvállalod-e? Én 
már akkor is azt gondoltam, élni kell a lehetőségekkel. Így 1993 márciu-
sától huszonnégy évesen egy város vízellátásáért feleltem.

Zs. L.: Úgy látom, az életút összeforrt a cég történetével. Folytassa csak, 
de előbb még hadd kérdezzem meg: Bajával befejeződött a tanulás?
Cs. I.: Baján nyolcan-tízen jó barátságban voltunk, és így ebből a csa-
patból többen együtt jelentkeztünk a szakmérnöki képzésükre is, ahol 
1996-ban végeztünk. Páran közülünk ezzel sem elégedtünk meg, és 
2000-ben beiratkoztunk a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki 
képzésére, ahol infrastruktúra-építő mérnöki diplomát szereztünk.

Zs. L.: Folytassuk a céggel!
Cs. I.: 1994-ben a megyei vízműből kiszakadó önkormányzatok létre-
hozták az AQUA Szolgáltató Kft.-t, és én mosonmagyaróvári lakosként 
inkább itt maradtam vízellátási ágazatvezetőnek. 2012-ben a főmérnöki 
beosztás következett, és 2015 óta vagyok igazgató, amiről már beszél-
tünk. Közben változott a cég is, mert a 2012-es integráció során visz-
szajöttek azok a települések, melyek korábban távoztak. Így ma már 24 

településen szolgáltatjuk az igen jó minőségű ivóvizet, és valamennyi 
településen elkészült a szennyvízelvezető rendszer is, nyilván a hozzájuk 
tartozó tisztítótelepekkel együtt.

Zs. L.: A tiszta vízről jut eszembe, hogy a kilencvenes évek elején a víz-
lépcsőépítés kapcsán a legfőbb érv a vízlépcső megvalósításával szem-
ben az volt, hogy a Duna duzzasztásával a visszatartott vízből kiülepedő 
összetevők bejutnak a kavicsösszletbe – akkor úgy mondtuk, hogy Kö-
zép-Európa legnagyobb felszín alatti édesvízkészletébe –, és elszennyezik 
azt. Tudván, hogy a megépült dunacsúnyi gáttól a dunakiliti kutak pár 
kilométerre vannak csupán, azt kérdezem, tapasztaltak-e ebből bármit is.
Cs. I.: A kiliti kutak 100 és 120 méteresek, 80 métertől szűrőzöttek, de 
eddig semmiféle kiülepedésre utaló vízminőségromlás nem jelent meg, 
a kavics által megszűrt vizet technológiai beavatkozás nélkül adjuk a há-

lózatra. Sok vízművállalattal szemben nekünk 
ez helyzeti előnyünk, de van más is.

Zs. L.: Még mi?
Cs. I.: Sokat hallunk a pénztelenség okán a fel-
újítások elmaradásából származó veszélyekről, 
ami nálunk egyáltalán nem kérdés, mivel Mo-
sonmagyaróvártól és Jánossomorjától eltekint-
ve valamennyi vízellátó és szennyvízelvezető 
rendszerünk még szinte újnak számít, a legidő-
sebb is 25 éves. Mosonmagyaróváron pedig a 
90-es évek közepétől folyamatosan, előre el-
döntött ütemezés szerint újítjuk fel a hálózatot. 
A nagy átmérőjű AC-csövekkel nincs gondunk, 
az elosztóhálózaton pedig már szinte minden-
hol kicseréltük őket. Ebben igen jó partner az 

önkormányzat. A városi víztorony felújításához most nyertünk 70 millió 
forintot, és a saját résszel sem lesz gond. Tehát ezzel előnyösebb hely-
zetben vagyunk, mint több szolgáltató, de abban is különbözünk, hogy 
míg általánosan igaz, hogy az ellátórendszerek a korábbi két-háromszo-
ros vízigényre épültek ki – ami vízminőségi problémákat okoz –, addig 
nálunk pont fordított a helyzet, néhol nem győzzük a növekvő lakossági, 
de a gazdasági vízigények kielégítését sem a rendelkezésünkre álló ka-
pacitással. Egyre többen települnek a térségbe, és a gazdaság is intenzí-
vebben fejlődik, mint általában.

Zs. L.: Ez bizony bővülő piacot jelent, ami feltétlen versenyelőny, de tud-
nak versenyezni a munkaerőpiacon is?
Cs. I.: Azért nálunk sincs minden tekintetben kolbászból a kerítés. A leg-
főbb gondot nem is a munkaerő megtartásában, hanem az utánpótlás-
ban látom. A legtöbb helyen, így nálunk is megszűnt a vizes szakképzés. 
Megkerestem a Kereskedelmi és Iparkamarát azzal, hogy vállaljuk a kép-
zés gyakorlati részét, de ebbéli szándékunk kevés volt ahhoz, hogy létre-
jöjjön valami. Ezen a területen egyelőre nem látok más megoldást, mint 
amit jelenleg is csinálunk. Felveszünk érdeklődő szakmunkás, érettsé-
gizett vagy éppen diplomás fiatalokat, és cégen belül kiképezzük őket 
saját magunknak. A tanulás a felsőfokú végzettségűeknél is segíthet a 
helyzeten. Nálunk a hidrogeológus gépésznek, a biológus vegyésznek 
tanul, hogy meg tudjunk felelni a jogszabályi előírásoknak, hiszen a 
szakemberhiány minden szinten érezhető.

Zs. L.: És meg tudják fizetni őket?
Cs. I.: Ha megfizetni nem is tudjuk őket, de tudjuk biztosítani azt a jöve-
delmet, amiért itt maradnak. Ez nem ugyanaz a fizetés, mint az Audinál, 

Árvíz 2013
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de a munka sem ugyanaz. Voltak, 
akik elmentek 8-10 év után, de visz-
szajöttek fél év múlva, mert nem 
érezték jól magukat a gyárkapun 
belüli, szigorú fegyelmet is elvá-
ró hajtásban. Az elmúlt három év 
mindegyikében 10 százalék körüli 
béremelést hajtottunk végre, de 
véleményem szerint nekünk van-
nak olyan versenyelőnyeink is, amik 
a hivatástudat mellett idekötik az 
embereket. A munkát, igaz, a sza-
badban, de szabadon végezhetik, 
nincsenek bezárva a gyárba, csa-
ládiasabb a hangulat, és embersé-
gesebb a bánásmód a munkavál-
lalókkal. Régebben egyértelműen 
presztízst jelentett vízművesnek lenni, és én nagyon bízom benne, hogy 
ez az érzés vissza fog térni. Egyébként amikor igazgató lettem, akkor azt 
gondoltam, hogy a legtöbb figyelmet a tulajdonosokkal és a hatóságok-
kal való együttműködésnek kell szentelnem, de ez nem így van, mert a 
legfontosabb teendőmet éppen az emberekkel való foglalkozás és törő-
dés jelenti. Én úgy tartom, ha adok, akkor kapok is, de úgy is mondha-
tom, ha adok, akkor kapjak is. Tehát vannak elvárásaim a munka kapcsán.

Zs. L.: Ez már egy vezetői elv. Még miket tart fontosnak vezetőként?
Cs. I.: Én a legmesszebbmenőkig igyekszem megtalálni a közös megol-
dásokat beosztott munkatársaimmal. Mondják is rám, Imre nem szeret 
nemet mondani. És valóban, én mindig az igeneket keresem, mert ez vi-
szi előre a céget, de meggyőződésem, hogy az egész világot is. Azt kere-
sem, hogyan tudjuk együtt megol-
dani a problémákat. Fennkölten azt 
is mondhatom, hogy szeretek sze-
retve nevelni, a másikat tisztelet-
ben tartva elérni az eredményeket. 
Elmegyek a legvégső határig, de 
ha eljutottam odáig, és még sincs 
eredmény, akkor bizony azt mon-
dom, oda kell ütni. A következő 
elvem, melyet szeretnék mind job-
ban betartani, a következetesség. 
Ne legyen olyan, hogy neked meg-
engedem, másnak nem. Ez mindig 
visszaüt. Egyébként nem gondo-
lom, hogy különösebben magasz-
tos vezetői elvekre van szükség a 
jó vezetéshez. Egy vezetőnek első-
sorban a saját személyisége hozza 
a vezetői tulajdonságokat. Nem tu-
dom, de nem is akarom szétválasz-
tani ezeket. Én olyan vezető vagyok, 
amilyen ember. Tisztelni kell a másikat, és meg kell bízni benne. Azt kell 
elérni, hogy neki jó legyen, mert akkor nekem is és a cégnek is jó. Nem 
szabad vezetőként elkülönülni, az emberek között kell élni. Az én ajtóm 
mindig minden munkatárs előtt nyitva áll. Viszont ha bejön hozzám va-
laki, legyen felkészült, és tudja, hogy mit akar. Mint mondtam, vannak 
elvárásaim is, amiket egyértelműen meg szoktam fogalmazni. Mind e 
szép dolgok mellett azért bevallom, néha én is kiakadok, de igyekszem 

elkerülni az ilyen helyzeteket.
Zs. L.: Nézzük most a cég működé-
sét. Miként sikerült talpra állni, és 
hol tartanak most?
Cs. I.: A legfontosabb, hogy Mo-
sonmagyaróvár önkormányzata el-
adta az ivóvíz-palackozót, ami csak 
veszteséget termelt. Áttekintettük 
az egyes folyamatokat, és mindent 
racionalizáltunk. 

Ez nem vakon végrehajtott 
költségcsökkentést jelentett, ha-
nem egyszerűen elhagytuk azt, ami 
elhagyható, és erősítettük, illetve 
bevezettük azt, ami észszerű és 
hatékony. Csak olyan dolgokat vet-
tünk, amik valóban szükségesek, és 

amiket meg is tudtunk saját erőből venni. Úgy kezeltük és kezeljük a 
vállalatot, mint egy családi költségvetést. Addig nyújtózkodunk, amíg a 
takarónk ér. Én magamra nézve is azt tartom, hogy bolond az az ember, 
aki jobban táncol, mint ahogy tud. 

Mindemellett szétnéztünk, miből tudunk pénzt csinálni, kihasználva 
az adottságainkat és lehetőségeinket. Nálunk a rendszereinken építési 
munkát nem végezhet más, csak mi, mert nem engedünk oda másokat. 
Idén közel 10 önkormányzat területén építünk ki kisebb-nagyobb tel-
kesítéshez vízi közművet, és ennél jóval több ipari-kereskedelmi létesít-
mény bővítésében is részt veszünk kivitelezőként. 

Bérbe adjuk víztornyainkat a telekommunikációs cégek antennái 
számára, és a területünkön lévő csapadékcsatornákat is mi üzemeltet-
jük vállalkozásban, de szintén vállalkozásban üzemeltetünk tejüzemi 

előtisztítót is. Mi tudomásul vettük, 
ahhoz, hogy pénzügyileg rendbe 
jöjjünk, vagy többet kell dolgozni, 
vagy kevesebbet kell költeni, de 
még jobb, ha mindkettőt megszív-
leljük.

Zs. L.: Amikor kinyitottam a honlap-
jukat, első helyen azt láttam, mikor 
hova mennek olajat begyűjteni. Ez is 
valamiféle vállalkozás?
Cs. I.: Egy szennyvízépítési projekt 
kapcsán tettük ezt a vállalást, ami, 
mondhatom, bejött, mert lakossági 
körben igen nagy a támogatottsá-
ga. Ebből nincs közvetlenül bevé-
telünk, de az költségcsökkentést je-
lent, hogy nem kell a WC-csészékbe 
öntött olajat leúsztatni a csatornán, 
és így az nem okoz gondot a szeny-
nyvíztelepen. De az is lehet, hogy 

pénzt fog hozni a házhoz, mert épp most tárgyaltam egy vállalkozóval, 
aki beszállna a gyűjtésbe, az olajat ugyanis kivinné Ausztriába, ahol fel-
dolgozza. A cég kétmilliárd forintot meghaladó árbevételéből az alap-
tevékenység 1,7-1,8 milliárd forint. A vízellátási ágazat nyereséges, de a 
szennyvízelvezetés és -tisztítás igencsak veszteséges. Viszont a másod-
lagos tevékenységek 4-500 millió forintot hoznak, amivel a cég összes-
ségében nullszaldó feletti eredménnyel tud zárni.

P O R T R É

2017. Kimle Biella csarnok továbbtanulási nap

AQUA Kft. 25 éves jubileumi ünnepség
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Zs. L.: Ezekkel a vállalkozásokkal azt 
akarja mondani, hogy az a megoldás, 
hogy a szolgáltatásnál keletkező 
veszteséget a másodlagos tevékeny-
ségek nyereségével kell kompenzál-
ni? Ez lenne a rendje?
Cs. I.: Nem, én csak azt mondom, ha 
kénytelen vagy vállalkozni, akkor 
vállalkozzál. Mennyivel könnyebb 
kiállni az emberek elé azzal, hogy 
a múltkor is 10%-os volt a béreme-
lés, és most is ennyi lesz, mint hogy 
arról beszéljek, hogy mindenki fe-
lelőtlen, aki ezt a nehéz helyzetet 
előidézte. 

Zs. L.: Milyennek látja azt a műszaki 
szakmai színvonalat, ami az önök cégét, de akár az egész ágazatot jel-
lemzi? 
Cs. I.: Az igazat megvallva az egészre nincs rálátásom. Ami bennünket 
illet, mondtam, a rendszereink Mosonmagyaróvár kivételével elég fiata-
lok, és tudják hozni azt a szolgáltatásminőséget, ami elvárható. A távmű-
ködtetés teljes körű, minden létesítmény egy központi diszpécserszolgá-
lattól irányítható. Mosonmagyaróváron is csak a szennyvízcsatornákkal 
és az átemelőkkel van gondunk. Ezeket folyamatosan béleljük, illetve 
végezzük a felújításokat. Volt egy nagyon jó lépésünk, amit másoknak 
is ajánlani tudok. Az összes olyan nagyfogyasztónál, ahol saját kutat is 
használnak, a szennyvíz kibocsátásánál indukciós mérőket építettünk 
be saját forrásból. Nem volt olcsó, de megérte, mert pár hónap alatt 
megtérült az áruk. A vízmérők távleolvasásánál még vannak teendőink, 
de rövidesen meg fogjuk oldani.

Zs. L.: Milyennek látja az ágazat 
helyzetét? Elsősorban a cégek gaz-
dálkodására gondolok, de kíváncsi 
vagyok arra is, milyennek látja a je-
lenlegi szolgáltatói struktúrát.
Cs. I.: A helyzetet illetően hasonló 
a véleményem nagyon sokunké-
hoz. Egy-két éven belül valaminek 
történnie kell, mert sok cég tekin-
tetében a helyzet gazdálkodási 
oldalról tarthatatlan. Amíg befa-
gyasztott és rezsicsökkentett díjak 
vannak érvényben, addig csak az 
működik, hogy „csináljatok, amit 
tudtok”. Azonban a feltételek, illet-
ve a képességek cégenként nagyon 
különbözőek. Én viszont a megol-
dást nem a közműadó eltörlésében, 
másféle elosztásában és nem is az áfacsökkentésben látom, hanem arra 
van szükség, hogy a pénzügyi adatok alapján a MEKH cégenként tegyen 
díjemelési javaslatot a miniszternek – mint ahogy ezt tudomásom sze-
rint minden évben meg is tette –, és szülessen meg az a politikai döntés, 
hogy a miniszter ezt ki is hirdethesse. Ezt én elkerülhetetlennek látom. 
A struktúráról az a véleményem, erősen lejt a pálya a regionális szolgál-
tatók javára. Márpedig egy cég annál gazdaságosabban tud működni, 

minél inkább elkötelezett a cég 
vezetése a jó, illetve hatékony gaz-
dálkodás mellett. Az önkormányza-
ti cégeknél ez biztosíthatóbbnak 
tűnik. De én nem tudok jövendőt 
mondani, eléggé kiszámíthatatlan 
minden.

Zs. L.: Mit tehet a MaVíz ez ügyben?
Cs. I.: A MaVíz nagyon sok mindent 
tett, és én MaVíz alatt nem csupán 
a titkárságot értem. A MaVíz mi 
magunk vagyunk. Tisztelem azokat, 
akik a munkájuk mellett szerepet 
és különmunkát vállalnak az ága-
zat helyzetének és képességének 
jobbításában. Ezt a legkomolyab-
ban mondom. Itt is látszik, hogy a 

vízművesek és a titkárság alkalmazottai mily mértékben elkötelezettek 
a munkájuk és egymás iránt. Azt is látom, hogy mindenkit a jobbítás 
szándéka vezérel. Lehet, hogy vitatkozunk azon, mit hogyan csináljunk 
a részleteket illetően, de a fő kérdésekben mindenki képes együttmű-
ködni. Azonban az érdekérvényesítés eredményessége nem csupán 
a MaVíz-en múlik, hiszen nyolcféleképpen nekifutott, de mindig falba 
ütközött – szoktuk mondani. Persze ez sem egészen igaz, mert a pályá-
zatok révén elindult valami. Itt a rekonstrukciós, az energiahatékonysá-
gi és a szemléletformálási pályázatokra gondolok. Ebből azt szűröm le, 
hogy látszik, a politikai döntéshozók eljutottak odáig, hogy belássák, baj 
van. Ez még nem igazi megoldás, de a pályázatokon keresztül a cégek 
pénzhez juthatnak. Persze az önrész előteremtése gátat jelent, ezért 
nem is hiszem, hogy a mostani keretek többszörösét ki lehetne írni. Az 

igazi megoldás viszont – mint már 
mondtam – a díjemelés. Sajnos erre 
még nincs fülük a döntéshozóknak 
az elvek, a kialakított gyakorlat és 
az elhangzott ígéretek miatt. Fel-
ültek egy olyan vonatra, ami rossz 
irányba megy, de meggyőződésem 
szerint lassítani fognak, és kényte-
lenek lesznek átülni egy másikra. 

Zs. L.: Felvetődik a kérdés: a tulaj-
donos önkormányzatoknak milyen 
szerepük lehet a változásokban?
Cs. I.: Ők – legalábbis az én kör-
nyezetemben – átlátják a helyzetet, 
konstruktívan viselkednek a jog-
szabály adta lehetőségeiken belül, 
de igazán nem tudnak segíteni, vi-
szont nem is nehezítik a helyzetün-
ket. Annak idején – az árhatósági 

jogkör tekintetében – szakmailag több helyen valóban nem voltak ké-
pesek betölteni a szerepüket, a mostani szabályozás miatt pedig megle-
hetősen súlytalanná váltak. 

Zs. L.: Szóval nem könnyű a helyzet. Nagy bátorság az, ha ilyen körülmé-
nyek között valaki első számú vezetői posztot vállal. Folytatni fogja, ha 
lesz rá módja?
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Cs. I.: Olyannyira, hogy legnagyobb tulajdonosunk, a mosonmagyaró-

vári önkormányzat már meghozta a döntést, továbbra is engem java-

solnak ügyvezetőnek újabb pályázati ciklusban. Még hátravan a cégünk 

közgyűlésének döntése, ami a lap megjelenése előtt meg fog történni.

Zs. L.: Azért öntől is megkérdezem: milyen tanácsokat adna egy új igaz-
gatónak?
Cs. I.: Legyen optimista, mert a helyzet kénytelen jobbra fordulni. Első-

sorban a munkavállalóira figyeljen, építsen jó csapatot, és becsülje meg 

az embereket, mert ezen fog múlni a cég sorsa. Legyen elkötelezett a 

társadalom irányában, folyamatosan tartsa fenn az ellátásbiztonságot, 

és ahol csak tud, javítson a szolgáltatás színvonalán. Illeszkedjen be a 

környezetébe, építsen ki kölcsönösen előnyös kapcsolatokat a tulaj-

donosokkal, a hatóságokkal, a társszolgáltatókkal és a beszállítókkal. 

Ezenkívül nem kell több tanács, mert ha rátermett, meg fogja találni 

azokat az eszközöket, amikkel 

a cég vezetésében a legered-

ményesebb lehet. És tartson 

ki, mert véleményem szerint 

rövidesen kormányzati be-

avatkozások következtében 

is kedvező változásoknak kell 

bekövetkezniük a cégek éle-

tében.

Zs. L.: Mit jelent a környezet-
védelem számunkra, vízműve-
sek számára?
Cs. I.: Szerintem nem hangsú-

lyozzuk eléggé, hogy a szeny-

nyvíz elvezetésével és meg-

tisztításával mi a legnagyobb 

horderejű környezetvédelmi 

tevékenységet folytatjuk, és 

vízbázisaink megóvása nemcsak nekünk létkérdés, hanem minden fel-

használónak. Ez benne van a cégekben, de nem kap elég nyilvánossá-

got. Mi is tartunk a víz világnapján egyhetes eseménysort, de ez kevés. 

Ezért is örülök a szemléletformáló pályázatnak. Amúgy azt látom, hogy 

a Föld népessége oly mértékben gyilkolja a környezetet, hogy ez már 

rövid távon is vissza fog csapni. Indiában már nem egy nagyvárosba tar-

tálykocsikkal kell szállítani az ivóvizet. Amíg az emberek nem változnak, 

nem is lesz megoldás. Nagyon nem mindegy, hogy milyen az az élettér, 

ahol élünk. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, sokat járom a környéket 

szárazon és vízen is, és látom, milyen gyönyörű, ahol élünk. Számomra 

ez azt jelenti, hogy nekünk még van mit megóvni. Nagyon nagy kérdés, 

hogy ahol már lepusztult a környezet, mit tesznek az ott élők. Azt mond-

ják-e, hogy helyben változtassunk, vagy hagyjuk itt az egészet, és men-

jünk oda, ahol kedvezőbbek a feltételek és az életviszonyok. Számomra 

nyilvánvaló, hogy segíteni kell a helyben maradásukat.

Zs. L.: Ez egyszerűen hangzik, de nagyon nehéz dolog, főleg ha a globális 
éghajlatváltozás olyan hatásait is mellé tesszük, melyeknek nem feltétlen 
okozói a helyben élők. De ha már itt tartunk, mit jelent nekünk, vizesek-
nek az éghajlatváltozás?

CS. I.: Mint majdnem mindennek, vannak pozitív és negatív vonatko-

zásai. Az általános felmelegedés és a szeszélyes csapadékjárás növeli 

az eladott víz mennyiségét, ami nyilvánvalóan a szennyvízvonalon is 

megjelenik árbevétel-növekményként. Ez jól látszik az elmúlt 4-5 év ár-

bevételein. Hátrányként azt látom, hogy a csapadékvíz-elvezetésre az 

eddiginél sokkal nagyobb figyelmet és főleg több pénzt kell fordítani, 

mert ez a szennyvízelvezetést és -tisztítást már most is ellehetetleníti. 

Ezt csak tetézi az esővíz bevezetése a csatornákba, mert ez is gyilkolja 

a rendszereket.

Zs. L.: Mi az, ami a munkája mellett fontos az életében, mi az, ami örömöt 
okoz?
Cs. I.: A család mellett két dolog: a természet és a mozgás. Ehhez na-

gyon jó helyen lakom, a Szigetköz nagyszerű hely a biciklizéshez és a 

kenuzáshoz. Egyedül is elmegyek ezeket művelni, hetente akár több-

ször, de barátokkal vagy a 

családdal még jobb. Nemrég 

voltunk 4-5 napos kirándulá-

son Koperben és a Garda-tó-

nál, és természetesen vittük 

a bicikliket is. Feleségem 

óvónő, nagyobbik lányom 

már végzett közgazdász, a ki-

sebbik jogi egyetemre jár, az 

ő sikereik számomra mindig 

örömöt jelentenek. Közel-

ségük nagyon fontos a szá-

momra, és bízom benne, ők 

sem vágynak külföldre, mint 

ahogy én sem, mert megy-

győződésem, az életet itt 

kell leélni, ahova a gyökerek 

kötnek. Ezt nem pótolhatja a 

3500 eurós fizetés, attól nem 

leszek boldog. Ha én hetente kétszer nem mehetek el édesanyámhoz, 

már rosszul érzem magam. Nincs annál jobb, mint a családdal vagy a ba-

rátokkal leülni együtt egy marhapörköltre vagy elmenni egy vasárnapi 

biciklitúrára. Már csak unokákban van hiány, nagyon várom őket. A víz is 

örömöt okoz akár folyékony, akár szilárd állapotában, a kenuzás mellett 

szeretek úszni és síelni, de legjobban a vadvízi evezést élvezem. Azért 

érdekel az ókori és a középkori történelem is, sok ilyen tárgyú könyvet 

olvasok. A sportversenyek követése nem vonz különösebben, legfeljebb 

az amerikai focit nézem meg. Szeretem a jó zenét is, minden stílusában. 

De, mint mondtam, a legfőbb jó együtt lenni a szeretteinkkel, barátaink-

kal, kollégáinkkal. Azt mondom, a magánéletben is legyünk optimisták, 

ha kell, röhögjünk bele a világba, tanuljunk meg lazítani.

Zs. L.: Szerencsés embernek tartja magát?
Cs. I.: Igen, kifejezetten. Ehhez alapot ad a szakmai életutam, a szeretett 

családom, a barátaim és nagyszerű kollégáim.

Zs. L.: Kívánom, maradjon így, köszönöm az interjút.
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