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Dr. Kováts Gábor a 40 éves vízügyi pályafutása során mindvégig magas szintű szakmai és
vezetői munkát végzett munkahelyein, így az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál, a
Kelet-Magyarországi Vízépítő Vállalatnál, a Szegedi Vízművek és Fürdők vállalatnál, majd
ismét az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál.
Nyugállományba vonulását követen, egészen haláláig aktívan segítette a vízügyi szolgálatot, és
elkötelezetten képviselte a mérnök társadalom érdekeit a Magyar Mérnöki Kamara elnökeként
8 éven keresztül. Jelentős létesítmények tervezése és építése fűződik nevéhez, valamint fontos
intézményszervezési tevékenységek.
A Budapesti Építőmérnöki és Közlekedési Műszaki Egyetem mérnök karán 1962-ben szerzett
vízépítő mérnöki oklevelet. 1968-ban mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnöki oklevelet,
majd 1971-ben egyetemi műszaki doktori címet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Kiemelkedő érdeme a vízügyi feladatok környezetvédelemmel és természetvédelemmel való
összehangolása. Szakmai pályafutása során jelentős szerepe volt különböző vízkár-elhárítási
védelmi munkálatok sikeres lebonyolításában; az 1960-as és 1970-es évek nagy
belvízvédekezései, az 1970. évi tisza-völgyi nagy árvízi védekezés, az 1975. évi marosi árvíz,
az 1998 – 1999 – 2000. évi ár-és belvízvédekezések és vízminőségi-kárelhárítások.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Csongrádi Szakaszmérnökségén 1962-ben kezdett
dolgozni; 1962-1965-ig beosztott mérnökként, 1966-tól a Szegedi Szakmérnökség
vezetőjeként, majd fő-építésvezetőként, illetve a Szentesi Szakmérnökség vezetőjeként
dolgozott az igazgatóságnál. Ezen időszak alatt a különböző vízgazdálkodási területeken és az
árvízvédekezés irányítása területén szerzett sokrétű gyakorlatot. Részt vett a Csajtói halastavak,
illetve a Maroson megvalósított partbizosítások építési munkálataiban is.
1971-ben az ATIVIZIG termelési igazgatóhelyettesévé nevezték ki, mely beosztásban 1979-ig
tevékenykedett. Igazgató-helyettesként fontos feladatának tekintette a szegedi vízügy szakmai
színvonalának növelését, a fiatal szakembereknek munkába állításával, a feladatok
végrehajtásához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosításával. Pályájának ezen
szakaszához olyan nagy létesítmények megvalósítása kapcsolódik, mint a szegedi partfal
rekonstrukciós munkái, a termelési központ kivitelezése, töltésépítési munkálatok a Tisza és a
Maros mentén egyaránt.

1979. július 1-től a Kelet-Magyarországi Vízügyi Építő Vállalathoz került áthelyezéssel
igazgatóhelyettesi beosztásba. Ekkor sem szakadt el az alsó-tiszai fejlesztésektől.
Tevékenységével segítette Szeged város csatornázási munkálatait, az Új-Szegedi
szennyvíztelep kiviteli munkálatait és Algyő közüzemi vízellátásának kiépülését.
1986. április 1-jétől a Szegedi Vízművek és Fürdők főmérnöke lett, mely tisztséget egészen
1991-ig töltött be. Ezen időszak alatt a vízgazdálkodás számos területén szerzett kiemelkedő
érdemeket. Tapasztalatait szakcikkekben és előadásokban osztotta meg a szakmai
közvéleménnyel, elsősorban a Magyar Hidrológiai Társaság keretei között. A vízműnél eltöltött
időszaka alatt valósult meg Szeged-Móraváros szennyvíz-csatornázása, a Hajós Alfréd által
tervezett SZUE uszoda rekonstrukciója, az alsóvárosi Boszorkánysziget utcai főgyűjtők építése.
A Csap utcai főgyűjtő megépítésével lehetővé vált Petőfi telep és Tápé csatornázása.
Műszakilag különleges volt a Vedres utcai csatorna feltárás nélküli rekonstrukciója.
Újszegeden és Baktóban kényszeráramoltatású, ún. PRESSKAN szennyvízelvezető rendszerek
épültek, melyek országosan újdonságnak számítottak.
1991-2001. között az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője volt. A vízügyi igazgatói
beosztásban eltöltött kilenc esztendő alatt mindvégig azon dolgozott, hogy egy szakmailag,
szervezetileg és gazdaságilag is működőképes vízügyi igazgatóság jöjjön létre.
Különösen nagy eredményeket ért el a Magyar- Román és a Magyar- Jugoszláv nemzetközi
vízügyi kapcsolatokban, a távlati vízgazdálkodási tervezésben, a vízrajzi tevékenység magas
színvonalra való fejlesztésében, a vízbázis-védelem és a vízkár-elhárítás területén,
különösképpen a vízhiányos régiók, mint a Maros-hordalékkúp, a Duna-Tisza közi
homokhátság problémáinak feltárása és megoldása terén..
A munkakörhöz kapcsolódó szakmai feladatok ellátásán túl, jelentős társadalmi funkciókat,
illetve közéleti tevékenységet is vállalt. A Magyar Hidrológiai Társaság rendkívül aktív tagja
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja, majd első elnöke, később elnökségi tagja,
majd az országos Mérnöki Kamara elnöke volt. Fontos szerepet vállalt a kamarán belül a
vízmérnöki tagozat létrehozásában, a kamarai törvény megalkotásában és a kamara
szervezésében.
Rendszeres előadója volt a Magyar Hidrológiai Társaság és más tudományos fórumok
rendezvényeinek is. 1997–ben a Vízgazdálkodási és Víziközmű Társulatok Országos
Elnökségének alelnökévé választották. Ezen beosztásában az állami vízgazdálkodási feladatok
és az érdekeltségi alapon működő vízgazdálkodási feladatok összehangolásában, külön képen
a vízkár-elhárítási védekezés területén és a különböző szervezeti és finanszírozási gondok
megoldása terén tett nagyon eredményes erőfeszítéseket.
Szakmai, társadalmi és tudományos munkáját több ízben ismerték el kitüntetésekkel:
Árvízvédelemért Emlékérem
Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója
Bronz Munkaérdemrend
Pro Aqua díj MHT
Kiváló Munkáért
Kiváló Munkáért
Csongrád Megyei Védelmi Bizottsági Elismerés
„Honvédelemért” I. o.

1966.
1970.
1970.
1977.
1978.
1985.
1995.
1997.

Ópusztaszeri Emlékparkért Érem
Árvíz- és belvízvédekezésért Emléklap
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt
Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Oklevele
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Oklevél és Plakett
Védelmi felkészítésért” Ezüstérem
HM. Védelmi Hivatal elismerése
Csongrád Megyei Alkotói Díj
„Alsó-Tisza Vidékért” Emlékplakett
Beszédes József Emlékérem VTOSZ
Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Oklevele
50 éves a Vízügyi Igazgatóság Emlékérem
Mérnök Újságíró Díj
Cseh Mérnök Kamara Emlékérme
Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Árvízvédelemért
„Pro seicnika Transsyvarien” FMT Emlékérem
Szlovák Kamara Emlékérme SKSI
Széchenyi Társaság Plakettje
Zielinski díj

1998.
1999.
2000.
2001.
2001.
2001.
2002.
2002.
2002.
2003.
2003.
2004.
2004.
2006.
2006.
2006.
2006.
2010.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai

