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összeraktunk –, az önkormányzatok úgy gondolták, hogy effektíve osszuk 
meg területileg is a vezetést. Ehhez még az is kapcsolódott, hogy akkor 
úgy döntöttünk, 6 üzemigazgatóságot szervezünk, mert ezzel tudtuk a 
legnagyobb önállóságot ígérni a csatlakozó cégeknek. 

Ez különleges dolog, és ennek nyilván vannak előnyei is meg hátrányai is, 
mármint hogy ti ketten vagytok – azonos vezetői szinten. Én azt gondolom, 
hogy ez nagyon erős kommunikációt igényel kettőtök között. Jól látom?
JL: Igen, igényel kommunikációt, de el kell mondanom, hogy nagyjából 
9 éve dolgozunk együtt – hatalmas nagy ellentétek soha nem voltak kö-
zöttünk. Mi azért régebben megismertük már egymást a Vízgazdálkodási 
Szövetség kapcsán. Ennek tagja volt a korábbi DAKÖV Kft., a szövetséget 
Gyuri jegyezte, ő volt az elnöke, és ennek kapcsán ismertük egymást már 
hosszabb ideje, és ezért mertünk ebbe belemenni és belevágni. Az ön-
kormányzatok felől nagy volt a bizalom. Gyuri része a bagi, monori terület 
volt, én a dabasi, ráckevei területtel voltam jobb kapcsolatban, és így a két 
térség üzemeltetőinek fúziójából létrejött a nagy DAKÖV Kft.
RGY: Ugye mivel nem volt meg ez a nagy megyei vízmű, az önkormányza-
toknak nagyon sok választásuk volt, hogy hova csatlakozzanak, és nekünk 
rengeteg munkánk volt abban, hogy akkor ezt a céget össze tudjuk hozni. 
Jelenleg 62 tulajdonosunk van, mind Pest megyei. Az is egyedülálló, hogy 
9 cég beolvadással csatlakozott hozzánk. 

Kedves Olvasók! Rendhagyó portréinterjú következik, hiszen nem „csak” 
egyvalakit fogok bemutatni most, hanem két kollégát egyszerre. Sokunk 
szemében ők összenőttek, eszembe sem jutott, hogy külön interjúvoljam 
meg őket. Nem akarok spoilerezni, de nagy bejelentés is olvasható lesz az 
alábbiakban, és sok olyan érdekes információt tudhatnak meg majd, ami 
sokuk számára új lesz. Egy nagyon jó hangulatú beszélgetésen kérdeztem 
a DAKÖV Kft. két ügyvezetőjét, Jasper Lórántot és Ritecz Györgyöt. Tartsa-
nak velünk, ígérem, nem fogják megbánni!

Először is szeretném megköszönni, hogy gondolkodás nélkül elfogadtá-
tok a meghívásomat és a felkérésemet. Azt javaslom, vágjunk is bele a 
közepébe, és azt hiszem, az első kérdésem nem lesz meglepő egyikőtök 
számára sem, hiszen szinte biztos vagyok benne, hogy még sosem talál-
koztatok vele. Van ma Magyarországon 40 vízmű, és tudomásom szerint 
a tiétek az egyetlen, ahol két ügyvezető van. Hogyan alakult ez így? Nyil-
ván sok mindenkiben felmerült már ez a kérdés, tudom, nem én vagyok 
az első, de azt hiszem, kevesen kérdezhetik meg ezt tőletek személyesen. 
Úgyhogy most itt az alkalom, derüljön fény a titokra!
RGY: Az integrációig kell visszamenni. Pest megye különleges megye az 
országban. Van a Dunakanyar, ami kiemelt országos üdülőterület, itt egy 

állami szolgáltató van, a DMRV Zrt. Ennek a megyének nincs székhelye, 
mert Budapest nem számít annak. Ezért nálunk, amikor rendszerváltás 
volt, az volt a cél, hogy vigyük ezt a szolgáltatást minél közelebb a felhasz-
nálókhoz, és kapjanak az önkormányzatok vagyont. A többi megyében, 
ahol a megyeszékhelyen megmaradt az erős megyei vízmű, nem forgá-
csolódtak szét ennyire a vízi közművek, mint nálunk, Pest megyében. Mi-
vel nem volt meg ez az erős megyei vízmű, hanem a PVCSV volt a másik 
szolgáltató a DMRV mellett a Fővárosi Vízműveken kívül, ezért a PVCSV-től 
vagyont kapó önkormányzatok örültek a vagyonuknak, és aki vagyont ka-
pott, azonnal üzemeltetni is akart. A mi megyénkben 33 szervezet alakult 
így akkor. Végül is aztán a nagy integrációban – miután nagyon sok céget 
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tuk a saját számlázási rendszerünket, és tovább folytattuk az építést. Tehát 
megerősödött a DAKÖV Kft., később csatlakozott hozzánk Hernád. 100 
millió forintért vásároltuk meg a hernádi üzemeltetést – ez volt az első 
komolyabb bővülés. Nagyon komoly előszámítások voltak a működésre 
vonatkozóan, és szerencsére aztán be is jött az üzlet. Ezt követte az integ-
ráció, és ugye azóta közösen toljuk a szekeret Gyurival. 

Köszönöm. Azt gondolom, hogy már most sokkal többet tudok rólatok, 
mint mikor leültünk ide ehhez az asztalhoz. Ti azért „nagy öregeknek” 

számítotok, a szó legjobb értelmében! Én 
azt gondolom, hogy 2020-ban nem könnyű 
vízművesnek lenni… Én 2001-ben kezdtem a 
pályafutásomat Dorogon az Északdunántúli 
Vízműnél, teljesen más világ volt még az. Ha 
most azt mondanám, hogy nosztalgiázzunk 
egy picit, akkor mit mesélnétek el nekem? 
Mire emlékeztek, ami igazán jó volt, mi az, 
ami nagyon megváltozott?
JL: Én arra emlékszem vissza szívesen, hogy 
a régi DAKÖV Kft. – abban az időben – olyan 
800 milliós cég volt, de ebből minden év-
ben 100 milliót vissza tudtunk forgatni. Be-
építettünk, lakóövezeteket modernizáltunk, 
irányítástechnikát fejlesztettünk, szóval azt 
gondolom, hogy sokkal több pénz jutott 
mindenre. Persze akkor nem volt befagyasz-
tott vízdíj, nem volt közműadó, és sikerült 
az önkormányzatokkal közösen megoldani 
mindent. Dánszentmiklóson 108 Ft most a 
vízdíj köbmétere… Több a közműadó, mint 
a bevétel. Én el tudtam érni annak idején az 
önkormányzatoknál, hogy köbméterenként 
plusz 40-50 Ft-ot rászámoljanak a díjra, és az-
zal nagyon jól elvoltunk, megoldottuk, amit 

kellett. Manapság sajnos csak „tűzoltásra” van pénzünk, évről évre húzunk 
a derékszíjon, nem tudom, még meddig lehet ezt tovább csinálni. Sajnos 
nagyon elkeserítő a helyzet, nagyon szomorú vagyok. Amit 10 éve nem 
tettünk bele ebbe az ágazatba, azt 2 év alatt nem lehet behozni. Ha ez így 
megy még sokáig, akkor itt előbb-utóbb hatalmas problémák lesznek. Ez 
nem olyan, mint a szemét, hogy szólunk a katasztrófavédelemnek, és ak-
kor kimennek a tűzoltók, és majd összeszedik a szemetet. Nálunk szakér-
telem kell a telepek üzemeltetéséhez. Ha ez így folytatódik, itt hagynak a 
dolgozóink, nem tudunk majd mit csinálni nélkülük. Abból hatalmas bot-
rány lesz, ha egyszer 1-2 napig nem lesz víz, nem tudom, hogyan fogjuk 
ezt megoldani. Nem lennék vízműves, hogyha nem lennék optimista. Már 
rég otthagytam volna az egészet. De én minden évben úgy megyek neki 
az egésznek, hogy na, az idén majd talán. Eddig minden évben csalódtam, 
de bízom benne, hátha majd 2021-ben. Szóval én arra emlékszem szíve-
sen, hogy mi kis cégként 800 millió bevételből 100-120 milliót minden 
évben vissza tudtunk forgatni. 

Gyuri, neked milyen jó emlékeid vannak, mi az, amire szívesen emlékszel 
vissza?
RGY: Te is említetted, hogy ÉDV-s voltál, én ugye DMRV-s 10 évig. Na most 
a DMRV engem sok mindenre megtanított. Azért az egy nagyon erős cég 
volt, és talán te is vissza tudod igazolni, hogy abban az időben az államiak 
magas színvonalon tudtak üzemelni és működtetni, és én mint az egyik 
üzemigazgatóság vezetője nagyon komoly szakmai körökbe tudtam 

Viszont az elsők között mondjuk el neked, hogy ezt a kettős vezetést 
felszámoljuk. Lezárult az integráció 8 éve, amennyire lehetett, szervezeti-
leg összeraktuk ezt a céget, kialakultak a központi szervezetek, megvan a 
3 üzemigazgatóság. Szóval azt gondoljuk, hogy ez így most kerek. Kijött 
a jogszabály a köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek szabályozá-
sáról, és elég egyértelmű, hogy az az első számú vezetőre hárít minden 
feladatot. Alaposan átgondolva a dolgokat ennek alapján döntöttünk úgy, 
hogy 2021. január 1-től egy vezetővel, Lórival folytatjuk tovább, én pedig 
megfelelőségi megbízott leszek a cégnél. 

Nagyon köszönöm a bizalmat, hogy ezt el-
mondtátok nekem. Biztos vagyok benne, 
hogy ez jó döntés volt, alaposan átgondol-
tátok. Én azért azt sejtem, ahogy így rátok 
nézek, hogy sokáig fogtok még közösen dol-
gozni. Viszont kezdjük most az elején – egy 
rövid kis életúttal. Olvasgattam és keres-
géltem az interneten, és az egyből kiderült, 
hogy a vízműves elköteleződés viszonylag 
hamar bekövetkezett mindkettőtöknél. Gyu-
ri, neked vízügyes végzettséged van, és kez-
dő mérnökként a DMRV-hez kerültél – az 
első munkahelyre. 
RGY: Igen, a bajai főiskolán végeztem ví-
zellátás-csatornázás szakon, egy nagyon 
jó időszakban, ugyanis a főiskola akkor a 
Budapesti Műszaki Egyetemhez tartozott. 
Szóval nekem így BME-s diplomám van, de 
Baján végeztem. Aztán ide – mármint Bajá-
ra – tértem vissza másoddiplomára, a vízügyi 
menedzser szakmérnöki képzést végeztem 
el. Tehát a Dunakanyar Vízműveknél kezd-
tem, végigjártam a ranglétrát, és a gödöllői 
üzemigazgatóságnak lettem a vezetője. Ezek 
után egy évtizedet Gödöllőn töltöttem önkormányzati tisztségviselőként 

– innen kerültem Vácra szintén hasonló tisztségbe. Aztán jött a rendszer-
váltás, megváltoztak a jogszabályok a vízi közművekre vonatkozóan, és 
akkor alakította úgy az élet, hogy megalapítottuk a Galgamenti Víziközmű 
Kft.-t 11 település közreműködésével. Itt aktívan tevékenykedtem 2 évti-
zedet, és utána jött a DAKÖV Kft., ami már majdnem egy egész évtizede 
működik. 

Értem, tehát itt már a közös pont következik Lórival. Sikerült találnom több 
hasznos forrást. Lóri, láttam, hogy épületgépész-mérnökként végeztél, és 
nagyon hamar megtörtént a kapcsolódás a víziközmű-ágazathoz nálad is. 
JL: Igen, volt másfél évem, amikor Inárcson a helyi GAMESZ-nél helyez-
kedtem el diploma után, csak hát ez nem nekem való munka volt. Fel-
keltette az érdeklődésemet aztán egy állásajánlat a Pest Megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalatnál – szennyvíztelep-vezetőt kerestek. Fel is vettek, 
bekerültem a telepre, és hát eltöltöttem ott életem legunalmasabb 1-2 
évét. Aztán jött 1992–93, amikor a PVCSV-t szétszedték. A dabasi üzem-
mérnökség települései, Dabas, Bugyi, Alsónémedi, Örkény és Táborfalva 
viszont együtt maradtak, ott alakítottak egy kft.-t, és engem kerestek meg, 
hogy vállalom-e a vezetést. Hosszú gondolkodás után igent mondtam, és 
1992 decemberében én hoztam létre a DAKÖV Kft.-t, aztán 1993 márciu-
sában meg is kaptuk az üzemeltetést. Hát az valami szörnyű dolog volt, 
semmink nem volt. Elmentem az önkormányzatokhoz pénzt szerezni, és 
nagyjából egy év alatt sikerült valamennyire megerősödnünk, megcsinál-
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 bekerülni. Nekem ez a 10 év nagyon maradandó, és szakmailag is nagyon 
sokat adott. Sokkal közelebb voltunk a vezetéshez, a szakma állami ve-
zetőihez, az OVF, a VIZIG illetékes vezetőihez, és ezért a problémákra is 
 hamarabb jöttek megoldások abban az időben. A legnagyobb probléma 
az, hogy az integráció után jöttek a csapások. A rezsicsökkentést senki 
nem ellentételezte, bevezették a közműadót, el kell tartanunk a hatósá-
gokat az igazgatási szolgáltatási díjakból. Amikor mi megszerveztük ezt a 
nagy céget, akkor azért a kis cégek szépen tudtak működni – mivel a felté-
telek teljesen mások voltak, többet tudtunk költeni a víziközmű-rendsze-
reinkre. Ez a sok probléma a szerződéskötések után jött, a nagy csalódás 
akkor ért bennünket. Utána mindig ehhez kellett igazodni. Mi arra nagyon 
büszkék vagyunk, hogy minden dolgozónak megígértük, átvesszük a ko-
rábbi helyéről, 3 évig fenntartjuk a munkaviszonyát, és az eredeti bérével 
vesszük át. És ezt végig meg tudtuk tartani!

Akkor most számolok: Viktor (Kurdi Viktor – a Szövetség elnöke) mindig 
beszél a 7 szűk esztendőről. És ha ez 2013-ban kezdődött, akkor, akárho-
gyan is osztok-szorzok, most már ideje lenne, ha megérkezne a 7 bő esz-
tendő. Ugye?
RGY: Igen, sajnos nagyon aktuális, hogy valamit tenni kellene. Ez így nem 
megy tovább. Mi „tüzet oltunk”. Megjavítunk minden csőtörést, és a szeny-
nyvíz nem folyik a főutcán, idáig eljutunk, na de nincs rekonstrukció, nincs 
bérrendezés. Lerohadnak a művek. Amit tanultunk, hogy egy mélyfúrású 
kutat hogyan kell üzemeltetni, hogyan kell felújítani a hálózatot, hogyan 
kell csöveket cserélni, hogyan kell hálózatot mosatni… ez mind-mind el-
marad. A probléma itt van: a napi dolgokat nyilván megoldjuk, nincs erre 
vonatkozóan panasz – de ez előbb-utóbb nagyon vissza fog ütni. 

Ez nagyon elkeserítő, tényleg. Viszont ha már beszéltünk a DAKÖV-ről 
és az ágazatról, akkor nem mehetünk tovább a beszélgetésben úgy, hogy 
a MaVíz kimaradjon. Ti minden rendezvényen ott vagytok – igen szép 
számban, érezzük, hogy szerettek minket. Arra lennék kíváncsi, ti hogyan 
látjátok ma a Szövetséget? Tavaly kaptunk hideget-meleget, az érdekér-
vényesítéssel kapcsolatban az év végén többen jelezték, hogy másho-
gyan kellene eljárnunk… Ti mit gondoltok erről? Mit szeretnétek tőlünk 
kapni?
JL: Hú, ez nehéz kérdés. Igen, valóban jobb lenne az erősebb érdekérvé-
nyesítés, de azt is látom, hogy falakba ütközik az egész. Ugyanakkor a Ma-
Víz nem szakszervezet. Én azt tapasztaltam, hogy ha valahol kimentek az 
utcára, ott legalább valami történt, ha nem is minden probléma oldódott 
meg, de a nagy többségük igen. Ami jó, hogy most látom, érzem, új dol-
gok is történnek a házatok táján. Látjuk, hogy a rendeletek módosításá-
nál is kikérik a Szövetség véleményét, több pozitív kezdeményezés is volt 
az utóbbi időben. Való igaz, hogy erősebb érdekérvényesítés kellene, de 
hogy hogyan kellene ezt csinálni, azt nem tudom megmondani.
RGY: Nekünk tetszik a Szövetség munkamódszere, munkamorálja. Kezd-
jük a két nagy rendezvénnyel, a Víziközmű Konferenciával és a Főmérnöki 
Értekezlettel. Ezek nagyon jó lehetőségek, hogy találkozzunk egymással, 
a víziparral, sokszor még az irányító hatósággal is. Ez az évi 2 nagy ren-
dezvény nagyon jó. Ezenkívül a bizottsági munka is nagyon jól működik. 
Rengeteg új és hasznos információval gazdagodnak itt a kollégák, ezeken 
a napokon mélyrehatóan lehet beszélni a egyes kérdésekről, biztos, hogy 
valaki fog tudni segíteni, ha valami új probléma lép fel bárkinél. Ezt én 
rendkívül hasznosnak találom. Emellett én személy szerint a Titkárságot is 
dicsérem – nem azért, mert itt ülsz velem szemben. De ahogyan csináljá-
tok, az nagyon jól működik. Az ember nagy bizalommal tud fordulni hoz-
zátok bármilyen problémával kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy segíteni 
fogtok. És Lórit abban tudom megerősíteni, hogy a kapcsolatokat kellene 

magasabb szintre emelni. Azt hiszem, hogy ez a probléma. Dorkota úr 7 
évig volt a MEKH elnöke, és ez idő alatt egyetlenegy MaVíz-rendezvényre 
nem jött el. Persze elnökhelyettes asszony sokszor eljön, és ott van, de 
azért elvárható lenne, hogy az elnök maga látogasson el néha. Ugyan-
ez vonatkozna a miniszteri szintre is. Nagyon jól mutatja a problémát az, 
hogy sokszor azt sem tudtuk, ki a miniszterünk… Nem is folytatom, a lé-
nyeg az, hogy tényleg el kellene jutni oda, hogy az első számú emberek 
is felfigyeljenek ránk, hiszen akkor a megjelenített problémákat is tovább 
tudnánk képviselni. 

Szóval szerintünk a rendezvények, oktatások, bizottságok rendben 
vannak, ezeken nem kellene változtatni, hiszen nagyon jól működnek. 

Elhangzott a „probléma” szó. Nem tudom, nem lehet kihagyni az idei évet, 
mivel az egész egy nagy probléma. Nektek mennyi fejfájást okozott ez az 
egész időszak?
JL: Sajnos igen sok problémát, sok költséget és sok fejfájást okozott ne-
künk a járvány. Bár meg kell mondani, hogy az első hullámnál jól vettük az 
akadályokat, senki nem fertőződött meg, végrehajtották a kiadott utasítá-
sokat a kollégák, hála istennek, nem volt semmi gondunk. Az ügyfélszol-
gálat – annak ellenére, hogy be kellett zárni – nagyon jól működött neten 
és telefonon. A második hullám ugye még csak most kezdődik (az interjú 
szeptember közepén készült – a szerk.). Mindenhonnan azt hallani, hogy 
ez lesz az erősebb, de én bízom abban, hogy felkészültünk úgy fertőtlení-
tőszerekkel, maszkkal, védőruházattal, hogy nem okoz majd gondot most 
sem a szolgáltatás folyamatos fenntartása. 
RGY: Van mindenhol automata fertőtlenítő, plexifalat tettünk ki az ügyfél-
szolgálatokra, nagy táblák vannak kitéve, hogy hol hányan lehetnek bent, 
mi az elvárt viselkedés, folyamatosan mérjük a hőmérsékletet a kollégák-
nál és az ügyfeleknél. Attól félünk, hogy ha a csoportokba bekerül egy be-
teg, akkor kivel fogunk dolgozni. Az első hullámnál volt szeparáció, most 
még nem vezettük be – de bármikor át tudunk állni, ha szükséges. 

Ami még fontos, és amit szeretnék megemlíteni, az az elégedetlen-
ségünk a költségeinkkel kapcsolatban. Mi semmit nem kaptunk felülről. 
A teljes költséget nekünk kellett viselni a vírusveszély kapcsán, bértámo-
gatás szóba sem jöhetett, pedig a dolgozók most is azt várnák el, hogy ha 
ők helytállnak, azt mi köszönjük meg. Hallani, hogy az egészségügyben 
dolgozók bére rendezve lesz, de a vízművesekről szó sem esik. A gond 
az, hogy erre oda sem figyelnek. Ami még fájó, hogy a reklámokban meg 
mindenhol mindenkinek meg lett köszönve a helytállás, csak a vízműve-
seknek nem.   

Pedig ha tudnátok, hogy mi hány levelet írtunk. A kormányszóvivőtől 
kezdve az országos tisztifőorvoson át még sok mindenkinek. Sajnos 1-1 
apró jelzés volt csak, központilag valóban nem lettünk megemlítve, ami 
nemcsak nektek fáj, hanem még sok ezer vízműves kollégának. 
JL: Azért meg kellett volna említeni, hogy 24 órás üzemben folyamatosan 
helytálltak a vízművesek. Nagyon jólesett volna az erkölcsi elismerés is, 
meg a dolgozóinknak a bértámogatás. Veszélyeztetett helyzetben helyt-
állni, erős nyomás alatt – nyilván jogosan gondolhatják, hogy nekik ma-
gasabb bér járna, de erre nekünk sajnos nincs fedezet. Sajnálatos módon 
megint olyan helyről vettük el a pénzt, ami be volt tervezve. 

Sajnálom, őszintén! De most egy huszáros vágással váltsunk hangszínt. 
Örülök, Gyuri, hogy elhoztad és meg is mutatod nekem a Vásárhelyi 
Pál-díjat, amelyet most szeptember elején vehettél át a Belügyminisztéri-
umban. Tiszta szívből gratulálok hozzá!
RGY: Igen, meg kell mondanom, hogy nagyon jólesett ügyvezetőtársam-
tól a felterjesztés. Szóval amikor kettős vezetésről beszélünk, az egy óriási 
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dolog, hogy az ügyvezetőtársad nem bemószerol, hanem felterjeszt. Úgy-
hogy ezt a részét nagyon nagyra értékelem. Ráadásul ez szakmai részről 
is nagy elismerés, azt hiszem, valahol ez nekem már életműdíj. Szeretném 
ezt most a MaVíz-kitüntetésekhez is kapcsolni. Mi nagyon odafigyelünk 
arra, hogy a munkatársainkat fel tudjuk terjeszteni nálatok kitüntetésre, 
keveset tudunk adni, de ebben is jó partnerek voltatok mindig. Kustos 
Gyula kollégám is nagyon várta már az őszt, hogy megkaphassa tőletek a 
díjat, és rajta kívül még egy olyan szerelőfiút is fel tudtunk terjeszteni, aki 
nagyjából az egész életét itt töltötte. Ezek fontos és nagyon szép dolgok. 
Kell ez az elismerés a munkatársaknak. Nagyon tetszik, hogy mindig meg-
adjátok a módját, nagyon odafigyeltek a részletekre is.

Köszönjük, igyekszünk. Nekem, nekünk is óriási fájdalom és csalódás az 
idei év rendezvényes szempontból. Bízunk benne, hogy jövőre már rende-
ződik a helyzet, és újra találkozhatunk veletek rendezvényen is. 
De folytatva a díjak sorát, Lóri, rólad azt olvastam, miközben készültem 
az interjúra, hogy 2013-ban Kakucs díszpolgára lettél. Ez nagyon nagy 
dolog az én véleményem szerint. Hogyan sikerült ez?
JL: Ami számomra növelte ennek az értékét, hogy 20 évig voltam képviselő 
Kakucson, és végül az ellenzéki polgármestertől, testülettől kaptam meg 
anno ezt a kitüntetést. Meg is köszöntem, és bár nem mindig értettünk 
egyet, nagyon jólesett az elismerés, és büszke vagyok rá! Kakucson szület-
tem, ott is nőttem fel, a mai napig ott élek, és remélem, ott is fogok majd 
földbe kerülni. Sok mindenben benne voltam, vagyok ott. A DAKÖV építet-
te meg az ivóvízhálózatot Kakucson, én terveztem meg a hálózatot. Olyan 
vízkezelő berendezést építettünk 1996-ban, amely vegyszermentesen vas-
talanította a vizet, amit a mai napig vegyszer nélkül szolgáltatunk. Még el 
kell mondanom azt, hogy a tavalyi évben Dabasért kitüntetést is átvehet-
tem. A városvezetéssel nagyon jó a kapcsolat, igyekszünk minden problé-
mát közösen megoldani – ez az elismerés ennek is köszönhető. Pár évvel 
ezelőtt a DAKÖV Kft. kapta meg, és most még engem is külön kitüntettek. 

Maradjunk még nálad egypár szó erejéig. Lépten-nyomon, amikor keres-
géltem, mindenhol szembejött, hogy a zene, a jazz az életed része. Nem is 
mint hobbi, hanem mintegy szelete az életednek. Jól látom?
JL: Hát elég nagy szelete az életemnek. Az első fellépésem 13 évesen 
volt, iskolaigazgatói engedéllyel én már akkor gitároztam. A Punch együt-
tesnek voltam a tagja, akkor nagyjából 20 számot ismertem, és egy szil-
veszteri buliban zenéltünk… hát, igen érdekes volt. Az elején gitározni 
és szaxofonozni tanultam. Közben a szaxofont fel kellett cserélni tubára, 
mert volt Kakucson egy fúvószenekar, a tubás kiállt, és valakinek át kellett 
vennie a helyét, és mivel én voltam a legfiatalabb… De mondtam, hogy 
jó, mert hát a tubás hatalom, meg szégyen a tubás, de hangos! Megtanul-
tam hát tubázni. Zenéltem a Kálvin zenekarban, voltam rézfúvósegyüttes 
tagja, aztán megalakítottunk egy jazz big bandet – abban voltunk 18-an, 
és többfelé is zenéltünk. 

Aztán jött a fiam, aki először szintetizátoron kezdett, de viszonylag ha-
mar otthagyta – a tanárt is, a hangszert is. Eltelt néhány év, és úgy látszik, 
megérett a muzsikálásra, mert klarinéton és szaxofonon úgy bekezdett, 
hogy pár hónap alatt éveket fejlődött, és 12-13 évesen már improvizált. 
Ebben az időben országos versenyen szaxofonon 2. helyezést is elért a 
zeneiskolások között. Volt JazzPers néven közös zenekarunk, ő szaxofo-
nozott, én gitároztam, és még voltak benne hárman rajtunk kívül. Azért 
ez anno rá épült, ő vitte a prímet, csináltuk ezt is 2-3 évig. Jelen pillanat-
ban a Kálvin zenekarban játszom, és az örkényi Friday BAND-ben zené-
lek még. Ezenkívül a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttesnek vagyok 
oszlopos tagja, hétszeres Arany Páva díjasok vagyunk, nyertünk többször 
Palóc-gálát is. Szép emlékek kötnek ezekhez a fellépésekhez, sok közös 

kirándulás van az emlékeink között. Ezeken kívül – most már ez lesz az 
utolsó a sorban – a templomban is csinálunk ifjúsági szentmiséket, 3-4 
gitár, a fiam egy elektromos hangszeren – „villanyfüttyön” (EWI) – játszik, 
már van  billentyűsünk is, és ilyenkor a népdalkör is picit átalakul egyházi 
énekkarrá. 
RGY: Szeretnék még a kultúra témaköréhez csatlakozni én is néhány 
mondatban. Bagon nagyon híres a hagyományőrző népi együttes, ez egy 
nyolcszoros kiváló együttes, és az őket működtető egyesületnek 16 évig 
én voltam az elnöke. Így a kultúrát felkarolva tudtam én is segíteni őket, és 
ennek is köszönhető, hogy 2018-ban Bagon díszpolgári címet vehettem 
át. Arra, amikor a helyiek elismernek, nagyon büszke vagyok. 

Elhiszem! Ha jól tudom, idén töltötted be a 71. életévedet. Gyuri! Mi bár-
mikor találkozunk, te jókedvű és energikus vagy, olyan, mint aki mindig 
fel van töltve. Miből merítesz erőt, energiát? 71 évesen azért nem minden-
kiből árad ilyen lendület!
RGY: Mind a ketten összenőttünk a kis cégben az embereinkkel. Tényleg 
szinte baráti viszonyok alakultak ki. Én végig felelősnek éreztem magam 
abban, hogy lássák azok, akiket ide „csábítottunk”, meg a saját dolgozóink 
is, hogy ha kell, én, mi harcolunk is értük. Hogy érezzék, ez egy jó hely. 
Szerencsére az egészségi állapotom végig megengedte, hogy itt legyek. 
Ahogy Lóri mondta, ketten vezettük ezt a céget, volt beleszólásom, egyez-
tettük a dolgokat, és az az igazság, hogy tetszett, amit csinálhatok. Fontos-
nak tartom azt is megjegyezni, hogy hazánkban sokszor láttam azt, hogy 
generációk dolgoznak a vízműnél. És szerencsére ezt én is, mi is tovább 
tudjuk vinni, adni. Lóri fia a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, és dok-
tori címet is szerzett, az én lányom a Corvinus Egyetemen mesterképzéses 
logisztika szakon diplomázott, és mindketten itt dolgoznak a DAKÖV-nél. 
Tehát elmondhatjuk, hogy két remek szakembert ide tudtunk csábítani, és 
gyakorlatilag folytatódik az, hogy generációk dolgoznak a vízműnél. Így 
az utánpótlásba is be tudunk segíteni. Szóval köszönöm, hogy így látod, 
és talán ez a titka, hogy én mindig szívvel-lélekkel csináltam. De most már 
eljött az idő, hogy kicsit engedjek, kicsit lazábbra fogjam! 
JL: A vízműves szakma tényleg egy nagy család, és ehhez mi is próbáltunk 
hozzátenni valamit. A gyerekeinket tettük hozzá – és így még nagyobb lett 
a család. Bízunk benne, és eddig tényleg azt tapasztaltuk, hogy mindkét 
gyerek okosan és szívvel-lélekkel csinálja. Félreértés ne essék, nem állás 
kellett nekik! Mi igenis büszkék vagyunk arra, hogy idejöttek, és tényleg 
olyan nagy tudású fiatalok ők, akik valóban az ágazat hasznára lehetnek.

Igen, fontos ez az utánpótlás, napjaink egyik legégetőbb kérdése, és va-
lóban szép ezt látni, jó hallani. Sokszor mondjuk, hogy a vízműves szív 
együtt dobban. Tényleg érezni, talán vidéken még inkább, hogy a vízmű-
vesek összetartanak, és mint egy nagy család, úgy működnek. 
RGY: Igen, ez teljesen így van, ahogy mondod. Bízunk abban, hogy nekik 
már sikerül megtapasztalniuk azt, hogy a vízműveseket megbecsülik, és 
az ágazatot is fontosnak tartják majd. Hogy valóban lassan a 7 szűk esz-
tendő végére érünk, és ez az egész Covid-mizéria lezárja ezt a nem túl 
szép és nem túl jó időszakot, és aztán reményeink szerint 2021-től jön a 
szebb és jobb új világ. 

Gyuri, azt gondolom, ennél jobb végszót keresve sem találhattunk volna 
ehhez a beszélgetéshez. Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy őszinték volta-
tok, és beavattatok engem – minket – a ti kis világotokba. Kívánom, hogy 
2021-re érkezzen meg a csoda mindannyiunk életébe, és jöjjön az a szebb 
és jobb új világ! 
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sebességgé, úgy, hogy az nem kíván egyéb elméleti modellt. Ezután a 
vízmélység és csőátmérő ismeretében kapjuk meg a folyadék keresztmet-
szetét. Ezek szorzata adja a térfogatáramot.

Felszíni-sebesség mérése
A felszíni-sebességet radartechnológia segítségével mérjük. A radarsu-
garat az érzékelő bocsájtja a vízfelszínre, a csatorna közepénél. A jel egy 
része visszasugárzódik kissé más frekvencián. A frekvenciakülönbség ará-
nyából kapjuk meg az áramlás sebességét. Egy szabadalmaztatott algorit-
mus határozza meg az átlagsebességét a folyamnak. Megfelelő pontos-
sághoz lamináris áramlásnak kell lennie.

Megjegyzés: A radaros sebességmérés nem működik, ha a közeg el-
lepi az érzékelőt. Ebben az esetben a mérést további érzékelőkkel egé-
szítjük ki. 

Szintmérés
A szintmérést ultrahangos szintmérő biztosítja (alap 2 m). Habosodás 
vagy gőz esetén radaros szintmérőt ajánlunk beépíteni.

Előnyök
 – Az érzékelők nem érintkeznek a mérendő közeggel, így semmi nem befo-

lyásolja a szabad áramlást, és lecsökken a karbantartás igénye is,
 – Az érzékelők bármilyen méretű és formályú áramlás fölé könnyen telepít-

hetők,
 – Az érzékelők már akkora aknában is telepíthetők, amiben egy ember elfér,
 – A telepítés folyamatos üzem mellett is megvalósítható,
 – Nincs szükség egyéb idomok és szerelvények beépítésére,
 – Nincs semilyen torlsztó elem, vagy vízbe nyúló alkatrész, ami a mérést be-

folyásoló lerakódást, vagy más meghibásodást okozhat,
 – A kétirányú sebesség mérésével semmilyen esetben sem történik túlszám-

lázás

A HYDROPROJEKT ’99 Kft, mint a nevében is szerepel 1999-ben alakult. 
Fő feladatul a hálózati szennyvizek folyamatos, joghatással járó mennyi-
ség-mérőinek telepítését tűzte ki. (Joghatással járó mérés során a mért 
érték alapján történik valamilyen elszámolás). Tevékenységi körünk a már 
megépített mérőállomások helyszíni kalibrálására is kiterjed. A joghatás-
sal járó csatornahasználati díj elszámolására megépített szennyvízmeny-
nyiség-mérő állomások telepítésének jogszabályait legutóbb az 58/2013. 
(II. 27.) Kormány Rendelet határozta meg. A rendelet kimondja, hogy a csa-
tornahasználati díj elszámolására megépített szennyvízmennyiség-mérő-
ket Akkreditált Kalibráló Laboratóriumoknak kell időszakonként ellenőriz-
ni. A mi cégünk 2000. novem-ber 23-án  kapta meg az akkreditált státuszt, 
melyet 2018 decemberében újabb 5 évre meghosszabbítottunk.  

A kifolyó szennyvíz mérésénél nagyon fontos műszaki feladatokat 
kell megoldani. Egyik a nyíltfelszínűnél a pillanatnyi térfogatáram, ame-
lyet többféle módon lehet mérni. A másik a teltszelvényű rendszereknél a 
kicsi és a nagy sebesség egyforma hibahatár alatti mérése. A fent említett 
problémákra ad megoldást a
                              

mérőműszer család
melynek kizárólagos 
magyarországi forgal-

mazója a HYDROPROJEKT ’99 Kft .

Nyíltcsatornás áramlásmérő:  Raven-Eye 2
A Raven-Eye 2 érzékelő egy 
nyílltcsatornás sebességmérő, 
ami a felszíni- sebességet méri 
a csatorna fölé rögzítve. A víz 
mélységét egy szintmérő álla-
pítja meg. A két mérési ered-
ményt felhasználva a kontinu-
itási egyenletnek megfelelően 
számítódik a térfogatáram. A  
Raven-Eye 2 a felszíni-sebesség 
eloszlását konvertálja át átlag-
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A Torpee-MagTM egy olyan  elektromágneses áramlásmérő amely 0-6 m/s 
sebesség között mér teltszelvény esetén. A műszer alkalmas kis szivárgá-
sok és igazán nagy mennyiségek egyformán pontos mérésére (pontosság 
< 0,5 %). Erre azért képes, mert az elektromágneses mezőt a keresztmet-
szet egészében hozza létre, szemben a hagyományos elrendezésű induk-
ciós mérőkkel, melyek csak két teniszlabdányi felületet vizsgálnak.

(A már jól ismert indukciós áramlásmérők a gyárilag megadott hiba-
határral 0,5 m/s sebességhatártól mérnek).

A Torpee-MagTM teljes keresztmetszetű elektromágneses áramlásmé-
rő, mely több elektródán keresztül beérkező sebességi adatokból szá-
molja ki az átlag-sebességet. Az elektródák az érzékelő egész hosszában 
egyenletesen elosztva helyezkednek el, mindegyik hasonló méretű felü-
letért felel. A többelektródás érzékelő speciális kialakítása kompenzálja a 
változó áramlási profilokat, beleértve az örvénylő és turbulens állapotot is.

A Torpee-MagTM rendszerleállás nélkül is telepíthető (megfúró golyós-
csappal). Nem igényel karimát és egyéb szerelvényeket, a telepítés max. 
16 bar nyomású csővezetékekben történhet. Az érzékelőt a csövekben 
nyomás alatt is be lehet építeni, és ki is lehet szerelni tisztítás, vagy elle-
nőrzés céljából. Ez különösen költséghatékony alkalmazás.

A Torpee-MagTM 2 különböző méretben kerül forgalomba 1,5”-os,  
vagy 2”-os golyóscsapokat használva. A 1,5” érzékelők a DN100 -1500-as 
méretig. A 2” mérete a DN500- 2500-ig terjed. 

Referencia
Ilyen mérőrendszert telepítettünk  Maty-ér Evezőspálya 3 darab DN 300-
as ágára. Az öntözővíz elvételét már 3,6 m³/h pillanatnyi térfogatáramnál 
is a tőle 

Beépítési mód

Referenciák
Csatornahasználatidíj elszámolására csak olyan típusú műszereket lehet 
beépíteni, amelyekhez a helyi szolgáltató hozzájárúlt. Egyetértés után 
már több helyen telepítettünk ilyen mérőállomást.
Raven-Eye mérőrendszert telepítettünk:
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-hez (20 db), a FŐTÁV Zrt-hez az 
Észak-Budai Fűtőműben, a Szegedi Vízmű Zrt-hez, Perbálra a ZIMBO Kft-
hez, Komáromba az ALUMETAL Kft-hez, Dunaújvárosba a DUNAPACK Kft-
hez (4db), Győrhő Zrt-hez, a REHAU Kft. győri gyárába, a Wupper-mann 
Kft. győri gyárába  a Győri Keksz Zrt. székesfehérvári gyárába, a KUNSÁG 
Szesz Zrt. kiskőrösi gyárába, a szigetszentmiklósi Vadrózsa utcába, a Zala-
egerszegi Sportuszodába (2 db), a Kecskeméti Református Gimnázium 
Tanuszodájába, a kecskeméti városi Uszodába…

Újtípusú teltszelvényes áramlásmérő:  
Torpee-MagTM

ÚJ MEGOLDÁSOK A     
SZENNYVÍZMENNYISÉG-
MÉRÉSÉRE

HYDROPROJEKT’ 99 KFT.
KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM




