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1MAVÍZ HÍREK

Megjelent 
a Vízipari Tanulmány 
frissített kiadása

A Vízmű Panoráma (4/2020. számában) számolt be arról, hogy 
megjelent az a hiánypótló tanulmány, amely keretbe foglalta 
azon vállalkozásokat, amelyek értékesített termékeik és nyúj-
tott szolgáltatásaik révén meghatározó szereplői a hazai víziköz-
mű-ágazatnak. A MaVíz felkérése alapján a KPMG Tanácsadó Kft. 
által készített, Helyzetfelmérés a hazai víziparról című tanulmány 
a 2014–18 közötti időszakot alapul véve vizsgálta meg a vízipari 
vállalatok gazdálkodási, munkaerő-piaci mutatóit, külön figye-
lemmel az időszak közműberuházásaira és a kifejtett exportte-
vékenységre. A tanulmány egyúttal összefoglalta és javaslatot is 
tett az ágazat előtt álló kihívásokra. Ezúton tájékoztatjuk a Ma-
Víz-tagszervezeteket, hogy a KPMG Tanácsadó Kft. frissítette a 
tanulmányt a vállalatok 2019. évi adataival. A frissített második 
kiadás az alábbi linken érhető el: 
http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/vizipari_agazati_tanulmany 

hívást jelentő feladattal találkoztam. Ha a megoldásukban 
közreműködve egy kicsit is hozzájárultam a fogyasztók biz-
tonságos ivóvízellátásához, az jó érzéssel tölt el.

2. Amire a legbüszkébb vagyok? Erre nagyon nehéz a válasz, na-
gyon sok olyan feladatban vettem részt, amely mind büszke-
séggel tölt el, ezek közül néhány:

– Részt vehettem 1995–1996-ban az épülő csepeli vízkezelő 
műnél a vízkezelési technológia kialakításában, az adatszol-
gáltatásban a kivitelező részére, együttműködhettem a tech-
nológia ellenőrzési rendjének kialakításában.

– A laboratóriumunk 2004 óta akkreditált. Közreműködhettem 
laboratóriumunk minőségirányítási rendjének kialakításá-
ban. Az akkreditált státuszunk közel 17 éve folytonos, a folya-
matosan változó rendeleteknek, szabványoknak megfelelve.  

  Azt hiszem, amire a legbüszkébb lehetek, hogy hozzájá-
rulhatok ahhoz a munkához, ami több mint kétmillió ember 
egészséges ivóvízhez jutását teszi lehetővé.

3. Az első munkahelyemen történt, hogy kezdő technikusként 
az eltérő szakmai véleményemért nem álltam ki, mert nem 
bíztam eléggé magamban, mivel nem volt sok-sok éves ta-
pasztalatom. 

  A folyamatos tanulás és a tapasztalatok gyűjtése na-
gyon fontos, bármely területén dolgozik valaki a víziköz-
mű-szolgáltatásnak, ami egy szerteágazó, összetett rend-
szer. Ki kell tekinteni a saját szűk szakterületünkön kívülre, 
hogy összefüggésében lássuk a rendszert, mert úgy tudunk 
munkánkkal beleilleszkedni és annak részese lenni. Mindig 
bízzunk önmagunkban, a munkatársakkal szemben kellő 
tisztelettel, de bátran vállaljuk mindig a véleményüket, ha azt 
szakmai tudás és tapasztalat is alátámasztja.

gyakorlat során aktívan részt vehettem a munkában, a prob-
lémák feltárásában. Kaptam érdekes, számomra kihívást 
jelentő feladatokat, amiket ha sikerült jól elvégezni, igazi 
sikerélmény volt. Így számomra egyértelmű volt, hogy a kö-
zépiskola elvégzése után itt szeretnék dolgozni. Vegyipari 
szakközépiskolában érettségiztem, az érettségi vizsgák után 
a Csepel Autógyárban helyezkedtem el, rövid kis kitérőt köve-
tően felvettek a szennyvíztisztító telep laboratóriumába. Ak-
koriban épült a gyár területén a szennyvíztisztító telep, ahol 
a gyárterületen és a környező intézményekben keletkezett 
kommunális szennyvíz tisztítása, valamint a gyártási techno-
lógiák során keletkezett ipari szennyvizek kezelése, gyűjtése, 
elhelyezése volt a feladat.

  A laboratóriumban a tisztított (befogadóba bocsátott) 
szennyvíz ellenőrzése mellett a szennyvíztisztító műtárgyak 
megfelelő működésének ellenőrzése volt a fő feladat. A leg-
nagyobb problémát a gyár területén működő galvanizálók, az 
edzőműhelyekben keletkezett ipari szennyvizek okozták. 

  A szennyvízlabor vezetőjeként és a vállalat környezet-
védelmi csoportjának vezetőjeként feladatom lett a keletke-
ző hulladékok nyilvántartása, elsősorban közreműködés egy 
ipari szennyvízbefogadó létesítésének kialakításában, ahol a 
különféle keletkezett ipari vizeket, azok kezelését követően a 
keletkezett zagyvizeket sűríteni, vízteleníteni, majd deponálni 
kellett. A feladat sok kihívást jelentett, sokat kellett tanulnom, 
hogy felnőjek a feladathoz, és sok csatát kellett megvívnom a 
feladat teljesítése során.

  Ekkor határoztam el, hogy továbbtanulok, közben férj-
hez mentem, két csodás gyermekem született, és lakóhelyet 
váltottunk.  

  Lakóhelyváltozás miatt kerestem közelebbi munkahe-
lyet, de nem volt kérdéses számomra, hogy a vízi közműves 
pályán szeretnék a továbbiakban is dolgozni. Szerencsémre 
a Fővárosi Vízművek ráckevei vízkezelőművének technológi-
ai laboratóriumába laboratóriumvezetőt kerestek. Azóta is 
(1988-tól) az FV-nél dolgozom.

  A szennyvizes kezdet után az ivóvizes terület egy kicsit 
más jellegű feladatokat jelentett, de itt is sok izgalmas és ki-


