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Új műszaki igazgató a Szegedi Vízmű Zrt.-nél 

2020 januárjától Homola Anett kapott megbízást a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatói feladatainak ellátására. 
Elődje, Bodor Dezső elérte a nyugdíjas kort; 2020-ban tanácsadóként segíti az új műszaki igazgató                           

beilleszkedését, megismerkedését a Szegedi Vízmű vízellátási, csatornázási, szennyvíztisztítási rendszereivel. 
 

Homola Anett első diplomáját 1997-ben az Eötvös József Főiskola 
Építőmérnöki Karának vízellátási-csatornázási szakirányán szerezte.                
Szakmérnöki oklevelét 2001-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaság-                     
tudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékén vehette át. 
 
   1997-től a kecskeméti székhelyű, több megyében szolgáltató BÁCSVÍZ                 
Zrt.-nél fejlesztési munkatársként kezdte pályafutását, majd üzemvezetői 
beosztást látott el. 2009-től 2019-ig a csatornaszolgáltatási főtechnológus 
munkakört töltötte be a nagyvállalatnál, ahol feladata volt többek között:                 
28 szennyvíztisztító telep technológiájának szakmai felügyelete, ellenőrzése. 
 
   A Magyar Hidrológiai Társaság Környezetvédelmi Szakosztályának és a   
Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének elnökségi tagja. A Budapesti               
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki  
Tanszékén óradóként segíti a hallgatók felkészülését. 
 

                               2020. január 1-jétől a Szegedi Vízmű Zrt műszaki igazgatója. 
 

                         
                                           .  

Bodor Dezső 1979-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Karán, melyet 1986-ban vízellátási és csatornázási szakmérnöki 
oklevéllel egészített ki.  
 
   1996-tól 2019 végéig töltötte be a főmérnöki, műszaki igazgatói            
munkakört a Szegedi Vízmű Zrt-nél. Munkatársaival együtt sok-sok                    
szép feladat megoldásával büszkélkedhet. Ezek közül kiemelkedik:  
 

 a  szegedi víziközmű létesítmények 24 éven át történő              
rekonstrukciója,  

 a Szent István téri műemlék víztorony felújítása,  
 Szeged víz-és csatornahálózatának fejlesztése,  
 a nagyváros szennyvíztisztító telepének megvalósítása                                        

és kifogástalan működtetése. 
 
   Országos szaktekintély, kiváló szakember. Számos elismerésben, miniszteri 
kitüntetésekben részesült. A Magyar Mérnöki Kamara 2009-ben Zielinski-díjjal,               
a Magyar Víziközmű Szövetség 2015-ben Reitter Ferenc-díjjal tüntette ki. 

                                                       
   2004 óta a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnöke. Munkásságáért a Vállalkozók Országos Szövetsége                 
2016-ban Csongrád Megyei Príma-díjat adományozott.  
 
   Főmérnöki, tervezői, szakértői munkája mellett hosszú ideig oktatott a Bajai Vízügyi Főiskolán. Jelenleg is tanít                 
a Szegedi Egyetemen, ahol a fiatalok — érdekes előadásai miatt is — szívesen választják a „Mérnöki alkotásokat” 
bemutató tantárgyat. Bodor Dezső mindkét felsőfokú intézmény címzetes főiskolai docense. 

 
 
 

 

 


