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I.    Hajdu György életútja 
 
1920. december 20-án látta meg a napvilágot Pápán. 1926-ban  családjával Budapestre 
költözött. Itt az elemi, majd a polgári iskola elvégzése után géplakatos szakmát tanult és 
géplakatos segédként helyezkedett el.  
 
    A rossz, emberellenes törvényeket, rendeleteket már fiatalon sem fogadta el, ezért 
kapcsolódott be a munkásmozgalomba, majd a nyilas ellenes tevékenységbe. Azon 
kevés ellenállók közé tartozott, akik ténylegesen szembe szálltak a német megszállókkal 
és a nyilasokkal.  
 
1945-től  1962-ig:    vezetői tapasztalatok, börtönévek, egyetemi tanulmányok 
 
A II. világháború után 1949-ig a Nyersolajkutató Részvénytársaságnál géplakatosként, 
fúrómesteri feladatokat látott el. 1949-ben honvédtisztként szolgált. 
A Rákosi korszak idején koncepciós per áldozataként Kádár Jánossal együtt börtönben 
ült.  Szabadulása után 1954 és 1956 között az Óbudai hajógyárban főművezető, majd 
1956-tól a Komplex Külkereskedelmi Vállalatnál importfelelős volt. 
 
     1957-ben, 36 évesen iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 
Karára, hogy a fele olyan idős fiatalokkal a versenyt felvéve, szerezzen gépészmérnöki 
diplomát. 1962-ben diplomamunkájának megvédése napján a következő hírrel lepte 
meg fiatal, pályakezdő társait: „ 1962, július 15-én kineveztek a Fővárosi Vízművek 
igazgatójának” 
 
1962-től 1982-ig:  a  Fővárosi Vízművek élén   
 
Ezt a feladatot 21 éven át, nyugdíjazásáig látta el. Munkásságát csak két korábbi vízmű-  
igazgató munkásságához mérhetjük. Wein Jánoshoz, aki  1873-ban első igazgatóként 
elindította a biztonságos vízellátást Pest–Budán, és Kajlinger Mihályhoz, aki a világ 
élvonalába fejlesztette a 1900-as évek elején a Fővárosi Vízműveket.  
 
    1982-re a vállalat  technikai színvonala és emberi erőforrásai újra  elérték  a 
világszínvonalat, mintául szolgáltak a hazai vízműveknek és a szocialista országok 
vízszolgáltató cégeinek.  
 
 
1983-tól - 2009-ig: a  tevékeny nyugdíjas évek  
 
    1983-tól szorgos nyugdíjas évek kezdődtek Hajdu György életében. Egy megújuló 
energiaforrás, a hőszivattyú elterjesztése vált tevékenysége fő célpontjává. 1993-tól a  
Hexaplan Kft.  ügyvezető igazgatói teendőit látta el. A kft.   hőszivattyús rendszerek 
tervezésével és menedzselésével foglalkozott.   
 
    Mozgalmas társadalmi életet élt. 1965-ben megalakította  Magyar Hidrológiai 
Társaság Vízellátási Szakosztályát, melynek elnöki tisztét 1971-től 1985- ig töltötte be.  
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    A Nemzetközi Vízügyi Világszervezet (IWSA) Statisztikai Állandó Bizottságának 
1975-től 1983-ig volt tagja. 1996-tól a Magyar Energiagazdálkodási Tudományos  
Társaság  Hőszivattyús Munkabizottságát vezette.  
 

 
 

Aktívan dolgozott 2009. március 27- ig, szorgos élete utolsó napjáig 
 
 

 
II.  Budapest vízellátása és a Fővárosi Vízművek 1962 előtt 

 

 
 

1868-at, az első pesti vízmű létesítése időpontját tekinti a Fővárosi 
Vízművek alapítási évének. Az ideiglenesnek tervezett vízmű szivattyú-

gépháza a mai Kossuth téren volt, ellennyomó víztároló medencéje 
Kőbányán ma is üzemel 
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1881-82-ben a budai oldal vízellátására felépült a Budaújlaki és a 

Krisztinavárosi Vízmű 
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1893-tól 1904- ig a Duna bal partján Káposztásmegyeren létesült Európa 
akkori legkorszerűbb vízműve 
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1927 és 1930 között új létesítményekkel bővült a Fővárosi Vízművek, és 
ekkor már mindenhol villanymotorokkal váltották fel a szivattyúkat hajtó 

gőzgépeket. Ekkor újra a világszínvonal élére került a társaság 
 

 
 

A második világháború előtt tovább folytatódott a fő vízbázis a Szentendrei-
sziget kutakkal, szivattyúházakkal, Duna alatti járható csőalagutakkal történő 

kiépítése 
 
 

• A vízellátás Budapest ostromakor is folyamatos volt. A vízműves 
szakemberek ekkor is biztosították, hogy minden bérházba  – ha lassan 
csordogálva is − eljusson az ivóvíz. A bombazáporokban 22-en áldozták 
életüket a közúti csőjavítási munkák során. 

 
• 1950-ben Nagy-Budapest kialakításával hét megyei város és 16 község 

vízműve került igen elhanyagolt állapotban a Fővárosi Vízművek 
kezelésébe. Több víztermelő berendezést, például az újpesti vízművet 
teljesen meg kellett szüntetni. 
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• Az ötvenes években elkezdődött a nagy versenyfutás az igények és a 

lehetőségek között. A víztermelés mindig lemaradt a szükségletektől a 
sok vizet igénylő ipar felhasználása és az egyre növekvő lakossági 
fogyasztás miatt. Az év szinte minden szakában jelentkeztek vízhiányok. 
Ideiglenes megoldásként bekapcsolták több, a Fürdőigazgatóság 
kezelésében lévő kút vizét is a vízellátó rendszerbe. Azért, hogy eljusson 
mindenhova a víz, gyakran megtiltották a locsolótömlők használatát a 
kertes házas övezetekben. 
Minden igyekezet ellenére, alacsony Duna-vízállás idején a vízhiány  
elkerülhetetlen volt. A legfeketébb nap 1959. február 14-e volt, amikor a 
vízhiány elérte a 70 000 köbmétert.  

 
• Az igények szinte megállíthatatlan növekedése miatt, ekkor már 

foglalkoztak a szakemberek a folyóvíz mesterséges megtisztításának 
lehetőségével. Eddig ugyanis több mint 100 éve csak felszín alól, 
kutakból termelt ki vizet a vízművek. A kísérleti jelleggel épült 
kisfelszíni vízmű mellett, Budapest határában, Káposztásmegyeren 
elkezdődött egy nagy teljesítőképességű, Duna-vizet ivóvízzé alakító 
felszíni víztisztító mű építése. Ennek első fázisát – 100 000 
köbméter/nap kapacitással – 1962 első negyedévében helyezték üzembe. 

 
III.  Hogyan lett a gyakori vízhiányokkal küzdő Budapesten a nyolcvanas évekre 
világszínvonalú vízellátás? Milyen vízmű létesítményekkel gazdagodott a főváros? 
 

Vezető-kiválasztás – Milyen volt az őt segítő vezetőgárda? 
 
Hajdu György vízműves pályája elején célul tűzte ki, hogy a budapesti vízellátást  újra a 
világ élvonalába emeli. Nagyszabású tervét sikerült megvalósítania. 
Első feladatai közé tartozott a szakembergárda frissítése. Fiatal, 20-as 30-as éveiben 
lévő kiváló szakemberekből hozta létre a vezetői csapatot, ami az akkori szisztéma 
szerint a főosztályvezetői, osztályvezetői, üzemvezetői beosztásokat jelentette.  
     A szocialista korszakban a vezetők kinevezését három szempont vezérelte:  

• politikai megbízhatóság   
• szakmai megfelelőség 
• vezetői alkalmasság 

Ezek között a fontossági sorrendet általában a személyzetisek (káderesek) állították fel.  
Hajdu György megbízatása első percétől kezdve, − ebbe nem engedett beleszólást. Ő 
volt − de facto − az első számú személyzetis. Kivételt csak a helyettese jelentette, mert 
akkoriban abban is a felettes hatóság, Budapest Főváros Tanácsa illetékesei döntöttek. 
Hajdu Györgynél az első helyen a szakmai alkalmasság szerepelt. A politikai 
megfelelőség nem érdekelte. A vezetők közül többen nem voltak tagjai az MSZMP-nek,  
sőt egyik főosztályvezetője még 56-os forradalmi munkástanács-vezető  is volt, ami 
akkoriban komoly bűnnek számított.  (Más cégeknél a 60-as-70-es években igen ritkán 
fordult elő, hogy vezető beosztásúak ne legyenek tagjai az állampártnak.)    
 
     A fiatal vezetők teljes bizalmat kaptak, mellyel nem éltek vissza és cserébe kreatívan 
segítették a nagy tervek megvalósulását. Néhány név közülük: Csabai Géza, 
Csernyánszky László, Debreczeny Imre(�), Érdi Pál(�), Francia Tamás(�), Károlyi 
András, Szilágyi Gábor, Várszegi Csaba. (Elnézést kérek mindazoktól, akiket nem 
soroltam fel, a lista hosszasan bővíthető.) 
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Elsőként Magyarországon  – külföldi tapasztalatok átvétele, személyi, szervezeti 

újítások 
 
Külföldi szakmai útjai során tanulmányozta a fejlett nyugati országok vízműveinek 
működését. Igyekezett átvenni mindazt, ami Magyarországon megvalósítható volt 
akkoriban. Ezek bevezetése során gyakran került konfliktusba feletteseivel, akik közül 
többen csak a rosszat látták a kapitalizmusban. 
 
     A vállalati szervezeti felépítést a legegyszerűbb formában alakította ki, úgy hogy 
lehetőleg ne legyen sok áttétel, ne legyen sok főnöke egy embernek. A vezetőket és a 
tehetséges, ambiciózus beosztottakat tanulásra, továbbképzésre ösztönözte.     
 
    Azt képviselte, hogy csak jó minőségű anyagot, alkatrészt fektessenek a felszín alá, 
szereljenek a vízmű gépházakba, tisztítóművekbe, mert a gyengébb, olcsó minőség 
később megbosszulja magát. Amikor csak lehetősége volt rá, külkereskedelmi 
kapcsolatai révén biztosította a kiváló minőségű anyagokat, berendezéseket.  Ez 
akkoriban rendkívül nehéz feladat volt. 
 
    Pszichológust, szociológust alkalmazott. A pszichológus feladata nem csak az volt, 
hogy a személyzeti munkát támogassa IQ tesztekkel, hanem például az is, hogy a 
gomba módra szaporodó vízmű létesítményekben, gépházakban a csöveket, 
szivattyúkat, és más berendezéseket a színdinamika szabályainak megfelelően 
színesítsék.  
A szociológus nem csak a dolgozók hangulatával, csoportvizsgálatokkal, belső 
felmérésekkel foglakozott, hanem − az országban a szolgáltatók között úttörőként − 
vizsgálta a lakosság, a fogyasztók elvárásait is. Ezek alapján jött létre − a közmű 
cégeknél elsőként − igazgatósága idején az ügyfélkapcsolati iroda.  
    A pr (public relations), mint a bizalomépítés fő eszköze, módszere akkortájt még 
kevésbé ismert fogalom volt Európának ezen a felén.  Hajdu György, miután látta 
Nyugaton, hogy ez egy megtérülő beruházás − ha nem is ilyen néven − csoportot  
hozott létre a pr eszközeinek alkalmazására. Több olyan pr eszközt amit a 90-es 
években a pr tudomány szempontjai szerint alkalmaztunk, ő már akkor ösztönösen 
bevezettetett.  
    A Lajtán túl már rohamosan fejlődött a számítástechnika. Látta a jövőt, a teljes 
automatizálást, melynek kezdeti lépéseihez, majd fejlődéséhez minden szükséges 
eszközt, szakembert biztosított.  A közmű cégek közül a  Fővárosi Vízműveknél 
elsőként jött létre vezetése alatt egy számítóközpont.  Példát mutatott az ország 
vízszolgáltatónak azzal, hogy létre hozott egy műszeres vízveszteségvizsgáló-elemző 
csoportot.   
  
 

Vízmű objektumok, beruházások igazgatósága idején 
Mi minden épült akkoriban? 

 
Két létesítmény, a ROCLA csőgyár és az Üzemviteli Központ kivételével – melyekről 
részletesebben szólok – a teljesség igénye nélkül felsorolom azokat a vízmű  
objektumokat, beruházásokat, melyek a Hajdu korszakban létesültek.  
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Káposztásmegyeri III. gépház  (1965) 
 
 

 

 
 

 

 
 

Felszíni víztisztító mű második ütem (1967) 
 

 
 

 



Aki nélkül ma nem lenne biztonságos vízellátás Budapesten. Egy „kapitalista” menedzser a szocializmusban. Idén lenne 95 éves az 
öntörvényű vízműigazgató: Hajdu György 

Kiss Miklós                                     Budapest, 2015                       

11 

 

 
 

Nyomásfokozó gépházak a főváros új lakótelepein (1968-1980) 
 

 

 

 
 

285  csáposkút  irányító központokkal a  Szentendrei - és a Csepel-szigeten (1969-1984) 
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Új nagynyomású gépház Káposztásmegyeren 800 000 m3//nap                                      
beépített kapacitással  (1973) 

 
 

 
 

 
 

Új vízmű gépház Békásmegyeren és Csepelen (1975-1980) 
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23 víztároló medence többek között Rákosszentmihályon, Pestlőrincen, a XI.  Dayka 
Gábor utcában, Óbudán, Rókahegyen  (1976- 1979) 

 

 

 
 

2 x 40 000 köbméter kapacitású víztároló a Gellérthegyen  (1975-1981) 
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Továbbá a létesítmények felszín alatti tartozékai: gravitációs -, főnyomó,- gerinc és 
bekötővezetékek Ráckevétől Kisorosziig  –  Pesten és Budán 

 
    A munkálatok kiszolgálására szinte hónapok alatt épült meg a Központi Anyagraktár 
és Gépjárműjavító Üzem.   
 
    A beruházások előkészítő, tervező munkáját, és az építési munkák többségét a 
Fővárosi Vízművek szakembergárdája önerőből valósította meg tettre kész 
szakembereivel.  
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ROCLA csőgyár Csepelen 
 

 
 
 

 
    
 
      
    Az 1970-es években felgyorsult a lakótelepek építése. Ezek a lakótelepek a város 
peremén addig egészséges vízzel rosszul vagy egyáltalán nem ellátott területeken 
épültek meg. A többletvíz- igény ezért elérte a 25 - 30 000 m³/nap értéket. A csáposkút- 
építések üteme a két szigeten ezt a vízmennyiséget fedezte volna, ha lettek volna 
csővezetékek a hiányzó vízmennyiség fővárosba szállítására.  
    A Fővárosi Vízművek szakemberei széleskörű piackutatást végeztek Európa nyugati 
felén annak érdekében, hogy megtudják hol áll rendelkezésre a legmegfelelőbb, előre 
gyártott csőanyag. Olyan döntés született, hogy a leggazdaságosabb megoldás: az 
eredetileg ausztrál szabadalmat jelentő ROCLA típusú csőhengerlő gépek beszerzése, és 
ezekkel itthon, saját üzemben gyártani a vízszállításhoz szükséges csőmennyiséget. 
     A nagyméretű, 1600 mm-es vasbeton csövek építésére először a Szentendrei-
szigeten volt szükség, mert itt már készen álltak a megépített kutak. Itt kezdődött el a 
ROCLA üzem építése. Az építés és a leendő csőgyár zavarta egy Duna-jobbparti üdülő 
tulajdonosát, ezért a már meglévő építési engedélyt visszavonták. A vízhiány egyre 
fokozódott, ezért gyorsan megoldást kellett találni. Igazgatónk saját hatáskörben úgy 
döntött, hogy Csepelen, egy a vízművek kezelésében lévő telken épüljön meg az új 
üzem. Az építkezés 1972 elején kezdődött építési engedély nélkül.  Ez év végén már 
kész csövek jöttek le a gyártósorról.  
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A következő években több mint 110 km különböző méretű cső készült el a gyárban, 
melyeket folyamatosan fektettek a vízművesek előbb a Szentendrei-, majd a Csepel-

szigeten. 

 

    Hajdu Györgyöt az engedély nélkül megkezdett építésért elmarasztalták. Később, 
amikor bebizonyosodott, hogy ez az intézkedése megszüntette a vízhiányokat, Pro Urbe 
kitüntetésben részesült.  

    A ROCLA csőgyár termékeit nem csak a Fővárosi Vízművek használta fel. A 
szennyvízcsatorna-fejlesztési programokat a gyár termékei nélkül csak import 
csövekből lehetett volna megvalósítani. A gyár utódja ma is termeli a hengerelt 
csöveket, bebizonyítva Hajdu György jövőbe látását. 
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Vízmű székház – Üzemviteli Központ – Angyalföldön 

 

A Fővárosi Vízművek központi irodáinak 1911-től a mai V. kerületi Károlyi u. 12. sz. 
alatti Ybl Miklós tervezte korábbi palota adott otthont.  Az épület az 1944-45-ös 
ostromot és az 56-os eseményeket viszonylag szerencsésen túlélte, de a '70-es évekre 
már felújításra szorult. Az épülő észak-déli metró alagútjának fúrása során a falak 
megrepedtek és az épület legtöbb helyiségét, az igazgatói szobát is faoszlopokkal 
támasztották alá. Lelkesen ugyan, de napról-napra rosszabb körülmények között 
végeztük munkánkat. 

    A korábban felsorolt beruházások egyre több vidéki munkaerőt igényeltek. A 
munkásokat  hétfőtől péntekig   – méltatlan körülmények között – a város különböző 
pontjain lévő szegényes munkásszállásokon helyezték el. Ennek a két feladatnak a 
megoldására egy közös objektum (székház és munkásszálló) építése jelentette a 
megoldást. A telek adott volt, mert az angyalföldi Váci út és Dózsa György út sarkán 
lévő területen már voltak „vizes” épületek. A toronyépület építésével kezdődött a 
munka. Már a negyedik emeletnél tartottak, mikor ez feltűnt egy illetékes főelvtársnak, 
és az akkori fővárosi tanácselnök hatalmi szóval leállította az építkezést, − ugyanis 
abban az időben tilos volt székházat építeni.  Ezért kényszerűségből hosszabb ideig állt 
a munka, miközben a Károlyi utcai vízmű székház még tovább romlott.  

    Az építkezés folytatására az Üzemviteli Központ elnevezést találták ki. Ezt már 
engedélyezték, így végre 1979-re felépülhetett az új, modern, korszerű, 17 szintes − 14 
emeletes toronyház.  A csatlakozó épületszárnyba, a munkásszállóba csak két évvel 
később költözhettek be szállólakók. 
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    Hajdu György nem sokáig élvezhette a jó munkakörülményeket a toronyépület XIII. 
emeletén. Akkoriban minden vállalatot, intézményt közvetetten az állampárt irányított. 
Az V. kerületben ez az irányítás lazább, Angyalföldön viszont rendkívül erős volt. 
Hajdu György nem jól viselte, hogy hozzá nem értő pártemberek beleszóljanak 
munkájába, ezért az átköltözés után többször került konfliktusba az angyalföldi 
pártvezetőkkel.  A megoldást a kölcsönös megegyezésen alapuló nyugdíjazás jelentette.  
Mivel akkor már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, nem marasztalták. A nagy mű (korszerű 
irányító központ és munkásszálló) teljes elkészülése után, 1982 végén  – érdemei 
elismerése mellett  – vonult nyugállományba.  

 IV .    Szociális érzékenység a menedzserszemléletű igazgatóban 

Vízmű lakótelep, munkáslakások építése 
 
Az 1900-as évek elején az akkori létesítményhez minden esetben lakások is épültek.  A 
káposztásmegyeri telep szomszédságában az akkori kornak megfelelő színvonalon 
lakóépületeket emeltek, így gondoskodtak a szakemberek méltó lakáskörülményeiről. 
Hajdu György ezt a példát követte a 70-es években. 
    
     Szinte minden fővárosi lakótelep építésénél – mivel az épületekhez a vízellátást is 
gyorsan biztosítani kellett – a munkák zökkenőmentes elvégzéséért lakásokat kért, 
melyeket vízművesek bérelhettek, vagy kamatmentes vállalati kölcsönnel 
megvásárolhattak. 
Ilyen módon szinte minden igényjogosult vízműves korszerű lakáshoz jutott a hetvenes, 
nyolcvanas években.  

 
 

A legtöbben a csepeli vízmű telep melletti, közös közmű beruházásban létesült vízmű 
lakótelepen jutottak egészséges otthonhoz 
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Vállalati üdülés 

 
Ebben az időszakban indult nagy fejlődésnek a vállalati üdültetés is. A balatonboglári és 
békásmegyeri vízparti üdülő mellett, üdülőházak épültek Balatonfüreden is. Beindult 
egy nemzetközi cserekapcsolati üdültetés, mely során eljutottak a vízművesek pihenni  
többek között, Varsóba, Prágába, Karlovy Vary-ba, az Érchegységbe, a Magas Tátrába, 
az NDK szép hegyvidéki üdülőibe. 
 
    A Fővárosi Vízművek akkoriban autóbuszokkal és hajókkal is rendelkezett. Ezek a 
járművek a munkásszállítást és a Duna-parti telepekre történő közlekedést segítették.  
A járművekkel − igazgatói engedéllyel – hétvégenként jó hangulatú kirándulásokon 
ismerhettük meg hazánk szépségeit. 
 

Sportélet támogatása 
 
Hajdu Györgyre nem volt jellemző a sportos élet, de fontosnak tartotta, hogy az 
egészség megőrzése érdekében mozogjanak, sportoljanak a munkatársak.  A 
lehetőségekhez mérten, minden módon támogatta az idén 90 éves VSK (Fővárosi 
Vízművek Sportkör) munkáját. 
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    Az újpesti sporttelep foci,- tenisz és -tekepályáit, a békásmegyeri uszodát az akkori 
kor igényeinek megfelelően felújítatta, korszerűsíttette. Egyik utolsó elképzelése, egy 
uszodát is magában foglaló vállalati sportcentrum - az Üzemviteli Központ mellett lévő 
földszinti mai zárt parkoló helyén – ahol munka után föltöltődhettek volna a 
vízművesek − már nem valósult meg.   
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V. Személyes élmények, tapasztalatok: Milyen embernek ismertem meg?   (1970-
től 2001- ig voltam a Fővárosi Vízművek alkalmazásában)  
 
Halk szavú, megfontolt beszédű, szerénységet sugárzó, jó humorú embernek. Hangos 
szavakat én nem hallottam tőle. A vezetőnél elkerülhetetlen elmarasztalásokat is úgy 
alkalmazta, hogy ne sértsen meg senkit személyiségében. Az őt ért nem éppen 
legkulturáltabb támadásokat méltósággal, bölcsen viselte. Politikai kapcsolatait a 
Vízművek érdekében kamatoztatta. 
 
    Távolságtartó volt. A szűk vezetői kört kivéve csak kevesekkel tegeződött. 
Öntörvényű, bátor ember volt.  A szabályokat, rendeleteket, párthatározatokat csak 
akkor tartotta be, ha azok nem akadályozták céljai elérésében. Ha szükségét érezte, 
akkor megszegte ezeket, vállalva a felelősségre vonást is.   
      
    Családszerető volt. Szolgálati lakásban, jó házasságban három gyermeket nevelt fel. 
 
VI. Összegzés 
 
Nagy elődje, Kajlinger Mihály az 1800-as évek utolsó harmadában a vízmű  
létesítmények megalkotásakor minimum 100 évre tervezett, például amikor az akkor 
még kis lélekszámú Pest Nagykörútján 1200 mm átmérőjű csövet fektetett, vagy amikor 
megépítette a mai méretekkel is monumentális káposztásmegyeri gépházat.  
Hajdu György is előre gondolkodott. Nyugdíjazása óta eltelt közel negyed század. A 
technika, a működés formái és a vezetői stílusok sokat változtak azóta, de egykori 
igazgatónk hagyatéka megmaradt: Budapest és környékének 2 millió lakosa nem 
ismeri a vízhiány fogalmát és biztonsággal fogyaszthatja a csapokból kiengedett 
egészséges ivóvizet.  
     Hajdu György munkássága azt az üzenetet sugallja nekünk és az utánunk jövő 
nemzedéknek, hogy a célok megvalósíthatók még akkor is, ha szembe kell menni az 
árral, a hozzá nem értő, szűk látókörű politikusokkal, a mindent csak akadályozó 
fontoskodókkal. 
    A vízhiányok megszüntetésének egyik legkézenfekvőbb módját, a takarékos 
felhasználást már Hajdu György is jól látta. Többször elmondta az illetékeseknek, hogy 
az alacsony vízdíj nem ösztönöz a takarékosságra. A víz árát akkoriban központilag 
határozták meg, igen alacsony szinten, lényegesen annak előállítási költsége alatt. A 
budapestiek többsége bérházakban lakott, és fogalma sem volt arról, hogy a vízért 
fizetni kell. Jellemző volt a sör és dinnye hűtése a csapokból folyó vízzel.  
A párt és kormányzati vezetők azonban a vízdíjemelésről hallani sem akartak. 
(A történelem ismétlődik, mert ma újra ilyen irányú a kormányzati gondolkodás.) 
 
     Egykori igazgatónk a vezetői példamutatást nagyon fontosnak tartotta úgy, mint egy 
jó családban, ahol az apa-anya a példakép, és a gyerekek őket követik. Az igazgató és a 
vezetők példáját a beosztottak mintának tekintették. Így lett igazából egy nagy család 
akkoriban a Fővárosi Vízművek, ahova reggelente jó volt belépni, és ahol észre sem 
vettük, hogy elszaladtak az évek.  
 

Munkásságával olyan közösséget épített, amely utána, még hosszú évekig  
biztosította a sikeres munkavégzés humán hátterét a Fővárosi Vízműveknél. 

 
Nekrológját a következő mondattal fejezte be búcsúzkodásként egykori kollégája: 

„Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk Veled”. 
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Köszönöm Károlyi Andrásnak, az egykori Tervező osztály vezetőjének és Várszegi Csabának, az akkori 

Termelési főosztály vezetőjének, hogy értékes gondolataikkal, visszaemlékezéseikkel segítették a dolgozat 
elkészítését. 
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