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elmúlt 5 év

A 2016-os évvel nem csak egy újabb átlagos évet 

zártunk. A Mezőföldvíz Kft. időszámításában egy-

ben lezárult egy korszak is, végleges működési 

engedélyt kaptunk. Ezt a korszakot az alapítás-

tól, 2012. április 4-től napjainkig integrációnak 

nevezzük. Átalakult a teljes hazai vízágazat. 400 

kisebb-nagyobb vízműből összesen 41 maradt 

talpon. Ebben a folyamatban szerveztük meg a 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-t is. A válto-

zást jellemző főbb adatok, objektív mutatószá-

mok, amelyek magukért beszélnek:

2011 2016

szolgáltatók
árbevétel [M Ft]
ellátott települések
vízhálózat [km]
csatornahálózat [km]
szennyvíztisztító-telep
létszám 
közműfejlesztés [Mrd Ft]

15
785
4+2
138
288

2
79

1
2 591

47
820
700

13
200
~10

integráció

Vezető munkatársaimmal együtt 5 év alatt szer-

veztük egységes, hatékony rendszerré a műsza-

ki, gazdasági, értékesítési, ügyfélkapcsolati és 

munkaügyi folyamatainkat. Mára elmondhatjuk, 

hogy azok szabályozottan, ellenőrzötten működ-

nek. Ám nincs olyan szervezet, nincs olyan mun-

ka, amelyen nem lehet tovább javítani, fi nomítani. 

Minden terület működésének továbbfejlesztésé-

re van konkrét stratégiánk. 

A 2017. évre is kijelöltük azokat a területeket, 

amelyekre különösen fókuszálunk: idén növelni 

szükséges a vállalkozói tevékenység bevételét és 

eredményét. Továbbá – az ágazat örökös kihívá-

saira válaszolva – csökkenteni akarjuk a vízvesz-

teséget és a kintlévőségeket.

Mint korábban, idén is nagy hangsúlyt fektetünk 

a tényszerű, tárgyilagos tájékoztatásra, e kiad-

vány is ezt a célt szolgálja. Teljesítményünk érté-

kelését nem hivatott a cégvezetés elvégezni, de a 

Társaság jelenlegi és – az évfordulón vissza-

tekintve – az elmúlt 5 év tevékenységét legjobban 

tükröző mutatószámokat, tényeket kötelessége 

objektívan bemutatni.

Ezúton köszönöm minden tulajdonosunknak, a 

közel félszáz település vezetőinek, hogy megér-

téssel és támogatással segítették munkánkat. Az 

eddig megtartott taggyűléseken, felügyelő bi-

zottsági üléseken mindig vagy egyhangú igen, 

vagy ellenszavazat nélkül fogadták el beszámo-

lóinkat, szavazták meg javaslatainkat, terveinket. 

A legfontosabb az volt számomra, hogy a társa-

ság vezetését – direkt hatalmi, vagy gazdasági 

befolyásolástól mentesen – hagyták a felelős 

szakmai döntései és legjobb tudása szerint dol-

gozni, időnként (Adyval szólva: Muszáj Herkules-

ként) küzdeni. A kritikákból és a küzdelemből ta-

nultunk, és csak edzettebbek lettünk. 

2017-ben az új kihívásokra kidolgozott új straté-

giával, növekvő (atom)energiával folytatjuk!

Csapó Sándor

ügyvezető igazgató
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elmúlt 5 év

Szokásunkká vált a cégnél az évértékelésekben 

középtávra visszatekinteni. Az érthető okot, jogos 

alapot az szolgáltatja, hogy egyrészt az utóbbi 5 

év  mindegyikében volt valami rendkívüli, amit az 

egyes évek összehasonlíthatósága érdekében  ki 

kellett emelni, másrészt a hosszabb időtartam 

vizsgálata mutatta, hol állunk a 2012-ben kitűzött 

célokhoz képest. 

Az előbbi, a könnyű összemérhetőség tekinte-

tében 2016 elsőre szinte érdektelennek indult 

(bővülést nem vártunk). De végül újabb tapaszta-

lattal gazdagodva, egy bérleti-üzemeltetési szer-

ződés év közbeni lezárását, elszámolását köve-

tően ez az év sem lett az előzővel korrekció nélkül 

összevethető. 

Az utóbbi, a hosszú távú célok vonatkozásában  

– kollégáimat ismételgetni nem kívánván – a köz-

műszolgáltatói engedély megszerzésének külön 

személyes aspektusát szeretném említeni:  a cég 

életében lezárult egy küzdelmes, kihívásokban 

és szakmai tapasztalatokban gazdag időszak, 

melynek végén a társaság bizakodva tekinthet  

jövője elé. A Mezőföldvíz Kft. eredményes, kelle-

metlen meglepetésektől mentes jövőjéért kívül-

állóként is mindig szurkolni fogok.   

Jakab Éva

gazdasági igazgató

2014-ben kezdtem meg pályafutásomat a Me-

zőföldvíz Kft.-nél. Az elmúlt 3 év mozgalmas idő-

szak volt, minden nap újabb kihívásokkal kellett 

szembenéznünk. 

Többek között a rezsicsökkentés, az egységes 

számlakép bevezetése, az integráció során csat-

lakozó települések adatainak átvétele, feldolgozá-

sa, az ebből fakadó reklamációk kezelése, a jog-

szabály módosítások következtében szükségessé 

váló fejlesztések, változások véghezvitele, a vég-

leges működési engedély megszerzése – töredé-

két emeltem ki az elmúlt évek tennivalóinak, ami 

mögött a háttérben rengeteg munka áll. Emellett 

nem felejthetjük el, hogy legfontosabb feladatunk 

az ügyfeleink minőségi, ügyfélközpontú kiszolgá-

lása. 

A cég legfi atalabb vezetőjeként sikernek köny-

velhetem el, hogy mind az ügyfélszolgálat, mind a 

kintlévőségkezelés területén elindultak azok az 

egységesített folyamatok, melyek az eredménye-

ink tekintetében pozitív irányba mutatnak. A folya-

matosan változó, kihívásokkal teli környezetben 

célunk, hogy ügyfeleinket szakmailag felkészül-

ten, minőségi kiszolgálással várjuk, kintlévősé-

geinket pedig velük együttműködve csökkentsük. 

Volf Anita

szolgáltatási igazgató
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Öt éve már, hogy a Paksi Vízmű Kft. 2012-es át-

alakulásakor jogászként bekerültem a mélyvízbe: 

a közel 50 településsel kellett bérleti-üzemelteté-

si és üzletrész-adásvételi szerződéseket kötni, a 

hivatal általi jóváhagyatást, akkreditációt intézni.  

Osztályunk feladata sokrétű. A Magyar Ener-

getikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál zajló 

hatósági eljárások hivatalos levelezése mellett 

(az Ügyfélszolgálat munkáját támogatva) részt 

veszek azoknak a fogyasztói panaszoknak az or-

voslásában, amelyek már fogyasztóvédelmi ha-

tóság, békéltető testület vagy bírósági fórum 

előtt zajlanak. Közbeszerzési referensként a Lo-

gisztikai és Beszerzési Osztályt segítem a közbe-

szerzések és ajánlatkérések lebonyolításában, a 

biztosítási és kártérítési ügyek hatékony rende-

zésében. A legalapvetőbb élelmiszert, ivóvizet 

szolgáltatunk, az ehhez kapcsolódó kommuniká-

ciós feladatok is hozzánk tartoznak (havária hely-

zetekről gyors tájékoztatás, különleges esemé-

nyek, átadások, sajtóközlemények, a társaság 

hivatalos honlapjának karbantartása). 

Fontos mérföldkövet léptünk át 2016 végén, 

amikor a felügyeleti hatóság kiadta részünkre a 

végleges víziközmű működési engedélyt. 

dr. Hanol János

szervezési és kommunikációs osztályvezető

Anno az üzemeltetési engedély megszerzése volt 

az első nagy kihívást jelentő feladat, ami egyide-

jűleg összekovácsolta az éppen csak átalakított, 

az egységes szervezeti gondolkodást és üzemel-

tetést még csak csírájában megkezdő műszaki 

munkaszervezetet. 

A Mezőföldvíz Kft-be történő integráció adott 

lehetőséget további eredmények elérésére. Sike-

rült létrehozni egy időtálló és működőképes 

szervezeti struktúrát és üzemeltetési rendszert, 

amellyel sikerrel vettük az engedélyezési és üze-

meltetési feladatokat. 

Számos feladat áll még előttünk, de sikernek 

tartom, hogy a másodlagos tevékenységben vég-

zett mélyépítési, kivitelezési munkák hozzájárul-

tak a cég fenn tarthatóságához és viszonylagos 

eredményességéhez. Az energia, anyagok és 

szolgáltatások beszerzésénél jelentős megtaka-

rításokat értünk el. Mára az üzemeltetett ivóvíz- 

és szennyvíz víziközművek felügyelete és nyilván-

tartása műszaki információs rendszerben kezel-

hető és vissza követhető. Az ivóvízszolgáltatást, a 

szennyvízelvezetést és -tisztítást mindeközben 

folyamatosan, a nap 24 órájában biztosítani kel-

lett és kell most is. Dolgozunk tovább. 

Magyari Tamás

műszaki igazgató
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Növekedés és csökkenés, 
eredmények és vesztesé-
gek, sikerek és kudarcok 
együttesen jellemezték a 
2016-os évet. Újdonsá-
gokban, változásokban  
szokás szerint nem volt 
hiány. 

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2016-BAN

2016. január–március

Év elején egy különleges feladatot oldottunk meg: 

az Önkormányzat kezdeményezésére a százha-

lombattai bérleti-üzemeltetési szerződés közös 

megegyezéssel történő felbontásának előkészí-

tését. A feladatellátás elindítása, egy csatlakozás 

is szerteágazó feladat, ugyanakkor az elszámo-

lást legalább olyan körültekintően kell végezni. 

Az átadás-átvétel zökkenőmentesen lezajlott. 

Társaságunk a kiválást kedvező elszámolással 

zárta. 

2016. március – Víz világnapja

A társaság akkor 240 dolgozójából 11 munkavál-

laló részesült elismerésben, amelyet a főtulajdo-

nos Paks városa képviseletében Süli János pol-

gármester és Csapó Sándor ügyvezető igazgató 

adott át rövid köszöntő kíséretében a társaság 

közelmúltban felújított paksi szennyvíztisztító-te-

lepének diszpécser központjában. A jubiláló kol-

légák között 6 fő paksi, 2 fő bonyhádi, 1 fő duna-

földvári, 1 fő pécsváradi és 1 fő százhalombattai 

kolléga volt, köztük a legidősebb jubiláló a paksi 

főmérnökség munkatársa, az MVM Paksi Atom-

erőmű Zrt. általunk üzemeltetett csámpai vízmű-

telepén vízműgépészként dolgozó Magyar József, 

aki 40 éve dolgozik az iparágban, és a MAVÍZ kü-

lön kitüntetését is átvette Budapesten.

Mindemellett a Magyar Hidrológiai Társaság 

Dunaújvárosi Területi Szervezete által hagyomá-

nyosan meghirdetett „A víz mint élőhely” rajzpá-

lyázatát cégünk is értékes könyvekkel és ajándék-

csomagokkal támogatta, a baracsi ünne pélyes 

megnyitón személyesen is képviseltette magát.

2016. április 28. – Taggyűlés

A taggyűlés napirendjén szerepelt a 2015. év üz-

leti, pénzügyi-gazdasági beszámolójának elfoga-

dása, a 2016. év üzleti terv irányelveinek ismerte-

tése, valamint a jövőbeli integrációs lehetőségek 

áttekintése. Az eseményen a cégvezetés, munká-

jukat megköszönve elismerést adott át Valkai 

György nyugalmazott százhalombattai főmér-

nöknek, valamint köszönetét fejezte ki Varga La-

josnak a Dunaföldvári főmérnökség addigi irányí-

tásáért.

Magyar József kollégánk 
Kurdi Viktor, MaVíz elnöktől átveszi a díjat
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FONTOSABB ESEMÉNYEK 2016-BAN

2016 május–szeptember

Tavasztól őszig a kivitelezési munkák időszaka 

tart, ebben az időszakban végezzük a nagyobb 

építési-kivitelezési munkákat. A munkákat rész-

ben saját munkavállalóinkkal, részben alvállal-

kozók igénybevételével tudjuk végrehajtani. 

A bérleti díj terhére végzett felújításokat min-

den településen társaságunk intézi. 2016 évben 

is elvégeztük az üzemeltetett önkormányzati tu-

lajdonú víziközművek rekonstrukciós és felújítá-

si feladatait, melyekre a bérleti díjak adnak fede-

zetet.

Az előre tervezett rekonstrukciós feladatokon 

felül az alábbi kiemelt önkormányzati saját erős 

beruházásokat végeztük el vállalkozásban:

  Baracs Község Önkormányzatánál az Ady 

Endre utca teljes ivóvíz rekonstrukciója való-

sult meg, amely 2000 méter ivóvíz gerincveze-

ték cserét és megközelítőleg 70 bekötést (és a 

hozzájuk tartozó új elzáró szerelvények beépí-

tését) jelentette. A rekonstrukcióval érintett 

területen a csapadékvíz-elvezetőket és járda-

szakaszokat is helyreállítottuk. 

  Paks város területén az utca rekonstrukciók-

nál alvállalkozóként a Vértes-Út Építő és 

Szolgáltató Kft. részére végeztük a Kinizsi 

utca ivóvíz rekonstrukciójának közműszerel-

vény építési feladatait.

  Paks város területén az utca rekonstrukciók-

nál alvállalkozóként a DC Dunakom Plusz Kft. 

részére az Ady utca ivóvíz rekonstrukciós 

munkálatait végeztük.

  A Kft. saját beruházási keretén belül létre-

hozta az új Mikrobiológiai labort. A labor a 

paksi szennyvíztisztító-telepen, a régi veszé-

lyes hulladéktároló helyén épült. Az épület 

egy teherhordó fogadó alapra elhelyezett 

mobil konténer szerkezet: megközelítőleg 80 

m2, 3 db önhordó konténerből került kialakí-

tásra. Kívül-belül 10–10 cm hőszigeteléssel 

ellátott a hő hídmentesítés kialakítás érdeké-

ben. A korábban bérelt kaposszekcsői Mikro-

biológiai Labor műszerparkja áttelepítésre 

került. A labor felszereltsége külső vállalko-

zási munkák vállalását is lehetővé teszi. 

A költözésnek költségcsökkentő hatása van. 

A Mezőföldvíz Kft. 
felhasználói egyenértéke
2016. december 31-én: 

165.357 FEÉ

Labor
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FONTOSABB ESEMÉNYEK 2016-BAN
2016 nyár

A város melletti kellemes zöld környezetben vár-

ta vendégeit 2016 nyarán is a Mezőföldvíz Kft. ál-

tal üzemeltetett Paksi Ürgemezei Strand, ahol a 

napi strandoláson kívül a korábbi évekhez ha-

sonlóan megrendezésre kerültek a már-már ha-

gyományos sport- és szabadidős programok: 

Országos Strandfoci Bajnokságok, az „Atom-

zsaru” és a „Tűzkakas”. (2016-ban a Paksi Tűzol-

tók nyerték meg a tornát, a dobogó második fo-

kára a Jászberényi Öregfi úk, míg a harmadikra a 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

csapata állhatott fel). Hagyományos családi és 

sportnapot tartott szeptember első hétvégéjén a 

paksi strandon a Mezőföldvíz Kft. Már ötödik al-

kalommal várták közös programra mind a négy 

főmérnökségből a dolgozókat és azok családját. 

Sportversenyek és főzőverseny színesítette az 

egész napos programot. Az összesített játék-

eredmények alapján kiosztott vándorkupát tavaly 

először a Paksi Főmérnökség szerezte meg.

2016-ban is az ürgemezei strand és környéke 

volt a Nagy Paksi Sportágválasztó helyszíne, ahol 

az általános iskolások ezúttal harmincféle sport-

ágat próbálhattak ki. Rekordszámú sportág kö-

zött újdonság volt a capoeira és a falmászás. 

Aktív és visszavonult élsportolókkal is találkoz-

hattak a gyermekek, köztük olimpiai, világ- és 

Európa-bajnokokkal és NB I-es játékosokkal.

Pool Festival néven medencés strand partynak 

adott helyet a strandfürdő – helyi tánccsoportok, 

együttesek és lemezlovasok fellépésével. A ze-

nés-táncos programon az érdeklődés várakozá-

son felüli volt. A kiváló vízminőségű élményme-

dence mellett hangulatos fesztivál-dizájn, a 

strand létesítményei, kulturált tisztálkodó helyi-

ségei és barátságos, zöld környezete tette kom-

fortossá a mintegy ezerfős rendezvényt.

Mezőföldvíz Családi Sportnap Nagy Paksi Sportágválasztó
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2016. szeptember – felügyelő bizottság ülése

Szeptemberben a féléves beszámoló mellett a 

társaság felügyelő bizottsága kiemelten foglal-

kozott a kintlévőségkezelés tárgyában hozott in-

tézkedési tervvel. 

2016. október – szakmai kirándulás

A Magyar Hidrológiai Társaság Tolna megyei 

Szervezete szakmai kirándulást szervezett Paks-

ra, ahol az utóbbi időben a megyében egyedülálló 

színvonalú beruházások készültek el. A szervezet 

tagjainak – szakmai felkészültségüket bővítve –

előadások és bejárások keretében mutattuk be 

az elkészült és üzemelő létesítményeket.

2016. november – tőkeemelés

A cégvezetés által megtett vállalkozási bevétel-

növelő és költségcsökkentő intézkedések ellené-

re (rendkívüli bevétel nélkül) a 2016-os esztendőt 

sem lehetett pozitív eredménnyel zárni, a pénz-

ügyi-gazdasági stabilitás fenntartásához tulajdo-

nosi beavatkozásra is szükség volt. Paks Város 

Önkormányzata második ütemben további 100 

millió forintos tőkeemeléssel biztosította a rész-

tulajdonában álló legnagyobb cége gazdálkodási 

stabilitásának és likviditásának fenntartását. 

A víziközműtársaságban tulajdonosi részesedé-

sét növelő tőkeemeléssel az önkormányzat meg-

erősíti a 4 és fél évvel ezelőtti egyhangú dönté-

sét, amikor a testület a Paksi Vízmű Kft. 

regionális bővítését határozta el.

2016. december – működési engedély

Jelentős korszak zárult le a Mezőföldvíz Kft. tör-

ténetében 2016 év végén: befejeződött a 2012-es 

megalakulással kezdődött integrációs folyamat, 

és a cég végleges működési engedélyt kapott, át-

lépte a 150.000-es fogyasztói egyenértéket.

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2016-BAN

Baracs Ady Endre utca Hidrológiai Társaság szakmai út
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kockázatok

FŐBB KOCKÁZATOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK

Tevékenységünket több kisebb-nagyobb kockázat 

kezelésével és bizonytalanságok ismeretében 

végezzük. Ezek egy része az eredményünket 

rontja jelentősen, másik része akár a működé-

sünket is veszélyeztetheti. Fontos, hogy felismer-

jük a kockázatokat és időben kezeljük. Erre azt az 

egyszerű módszertant alkalmazzuk, hogy kate-

gorizáljuk (kicsi, közepes, nagy), felelőst, határ-

időt rendelünk a kockázathoz és rendszeresen 

ellenőrzünk.

A legkeményebb kihívások a jogszabályi megfe-

lelés, a gazdálkodási-likviditási és a HR területen 

jelentkeznek:

  Míg a fogyasztók nyertek, addig a szolgálta-

tóknál jelentős forráskivonást jelentett a re-

zsicsökkentés. Ezt tovább súlyosbította a vízi-

közmű ágazatra is kivetett különadó, a 

közművezeték-adó, valamint egyes hivatali-

hatósági díjak és ráfordítások emelkedése. 

Ezek együttes hatása – amellett, hogy haté-

konyságnövelést is kikényszerített  – a vidéki, 

már korábban is nonprofi t elven működő 

szolgáltatóknál több, mint 20%-os fedezethi-

ányt okozott. Mivel jelentős eredményrontó 

hatása van a közművezetékadónak és a rezsi-

csökkentésnek, kormányzati jogszabályvál-

toztatásra vár az ágazat, melynek kedvező 

hatását már 2016-ra vártuk, de ez nem követ-

kezett be.

  A jövedelmezőség alakulása fi nanszírozási, 

likviditási nehézségeket is okoz, melyet eddig 

sikerült kezelni, az ágazatra jellemző tarta-

lékfelélés miatt reménykedik az ágazat a gaz-

dasági környezet kedvezőbbre fordulásában.

   A fennálló hátralékos fogyasztói tartozások 

állománya, és a hátralékok növekedése a 

kintlévőségkezelést fókuszba állították, ez ki-

emelt feladatunk – a szolgáltatás sajátos jel-

legéből adódó nehézségek mellett.

   A műszaki problémák, csőtörések többlet 

forrásokat igényelnének – forráshiányos gaz-

dasági helyzetben. Több víziközműrendszer 

van rossz állapotban, a felújításra fordítható 

önkormányzati források is szűkösek. A hely-

zet változatlansága esetén ellátásbeli problé-

mák is jelentkezhetnek. A hálózatok állapotát 

sajnos a vízveszteség tükrözi legjobban. En-

nek csökkentése a jövő nagy kihívása.

  A problémák nagy része visszavezethető a 

hatósági díjmegállapítás elmaradására: a fo-

gyasztói díjak 5 éve nem emelkedtek, sőt a 

lakossági díjak csökkentek. 

   A szakemberhiány és a 2016-ban már szinte 

kritikus szintet elérő fl uktuáció két okkal ma-

gyarázható: az ágazatban tapasztalható bi-

zonytalanság és a nem versenyképes bérek. 

  Továbbra is jelentős energiákat vont el a pe-

res ügyek kezelése. 

Év végéig az egyik legnagyobb bizonytalanságot jelentet-
te, hogy ideiglenes működési engedéllyel rendelkeztünk. 
2016 decemberében a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal határozatlan időre szóló közműszolgál-
tatói engedélyt adott ki társaságunk részére, melyhez a 
szükséges mértéket elérő felhasználói egyenértékű mű-
ködési engedélyek kapcsolódnak.
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kockázatok

FŐBB KOCKÁZATOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK

Az elmúlt időszakban kezelt, már megoldott koc-

kázatok: 

   Év végéig az egyik legnagyobb bizonytalansá-

got jelentette, hogy ideiglenes működési en-

gedéllyel rendelkeztünk. 2016 decemberében 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal határozatlan időre szóló közműszol-

gáltatói engedélyt adott ki társaságunk ré-

szére, melyhez a szükséges mértéket elérő 

felhasználói egyenértékű működési engedé-

lyek kapcsolódnak.

  Környezetterhelési kibocsátási határérték 

túllépések miatt indult hatósági eljárások le-

zárultak. Az új szennyvíztelepekkel és a ter-

vezett rekonstrukciókkal kezelhetővé vált, vá-

lik a helyzet. 

   A káresemények számossága és egyes károk 

nagy összege is hordoz kockázatot, melyet 

versenyhelyzetben kiválasztott, jó feltételek-

kel megkötött biztosítási szerződéssel keze-

lünk. 

  A 2016. évi bejelentett vagyon és felelősség-

biztosítási károk száma 71 db, melyből döntő-

en felelősségbiztosítási károk voltak a jel-

lemzőek. A biztosító minden káresetben 

szerződésszerűen járt el, a kártérítési kifi ze-

tések tekintetében is így teljesített. A 2016. év 

során a felmerült – biztosító által elfogadott 

– kárérték összege 23.232 e Ft, melyhez kap-

csolódóan a biztosítói kártérítés összege a 

károsultak részére 18.737 e Ft volt. 2016-ban 

a legmagasabb egyedi kárérték 9.028 e Ft volt 

(Rácalmáson).

A korszerű paksi szennyvíztisztító-telep
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ALAPADATOK

Teljes név: 

Rövid név: 

Székhely: 

Telefon (központ):

Ügyfélszolgálat: 

Telefax: 

E-mail: 

Internet: 

Főtevékenység: 

Jegyzett tőke: 

Képviseli: 

Létszám:

Cégbejegyzés száma : 

Adószám: 

Számlavezető bank: 

Bankszámlaszám: 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Mezőföldvíz Kft. 

7030 Paks Kölesdi út 46. 

75 511 000

80 442 442 (2017.06.30-ig 40 462 000)

75 310 467

mezofoldviz@mezofoldviz.hu

www.mezofoldviz.hu

36.00 víztermelés, -kezelés, -ellátás

303.770.000 Ft (2017 áprilisában: 403.770.000 Ft)

Csapó Sándor ügyvezető igazgató

200 fő

17-09-001805

112831144-2-17

OTP Bank Nyrt. 

11746012-20010654

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

Társaságunknál háromtagú felügyelő bizottság 

működik. 

Tagok: 

  Leber Ferenc (2016– ) elnök

  Filóné Ferencz Ibolya (2015–)

  Horváth Zsolt (2013– )

Korábbi tagok: 

  Gelencsérné Tolnai Klára (2011–2013)

  Potápi Árpád János (2012–2014)

  Bordács József (2012–2014)

  dr. Glöckler Ferenc (2013–2015)

  Hajdú János (2014–2016)
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SZERVEZETI ÁBRA

GAZDASÁGI
IGAZGATÓSÁG

SZOLGÁLTATÁSI 
IGAZGATÓSÁG

MŰSZAKI
IGAZGATÓSÁG

ügyvezető 
igazgató

szolgáltatási 
igazgató

gazdasági
igazgató

műszaki 
igazgató

szervezési és 
kommunikációs 

osztály

ügyfélszolgálati 
osztály

kintlévőség-
kezelési osztály

pénzügyi és 
számviteli 

osztály

beszerzési és 
logisztikai

osztály

beruházás, 
fejlesztés

vízminőség-
ellenőrző 

laboratórium

munka- és
tűzvédelem

minőségügy

HR és 
munkaügyi 

osztály

info-
kommunikációs

osztály

fejlesztési 
főmérnök

műszaki 
diszpécser- 

szolgálat

pénzügy

kontrolling
tárgyi eszköz
számvitel

ingatlan- és 
gépjármű 
gazdálkodás

raktározás
beszerzés

bérszámfejtés

Főmérnökség
Paks

Főmérnökség
Dunaföldvár

Főmérnökség
Pécsvárad

Főmérnökség
Bonyhád
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értékteremtés és piacok

ERŐFORRÁSOK

Fontosabb mennyiségi mutatószámok

  Fogyasztók részére  értékesített ivóvíz mennyisége:  

  Átadott víz értékesítése:     

  Átvett víz mennyisége:   

  Csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége: 

  Szennyvíztisztításra átadott szennyvíz mennyisége: 

  Nem közművel gyűjtött és befogadott szennyvíz mennyisége: 

3 693 340m3

441 756 m3

459 572 m3

3 033 960 m3

 689 102 m3

18 071 m3

2012 2013 2014 2015 2016

1 510 564 m³

Vízértékesítés fogyasztók részére 2012–2016

3 008 302 m³

4 041 285 m³
4 431 969 m³

3 693 340 m³

lakosság

közület

1 153 047 m³

2 334 144 m³

3 196 810 m³

3 553 722 m³

3 033 960 m³

2012 2013 2014 2015 2016

Számlázott szennyvízszolgáltatás 2012–2016közület

lakosság

Az 

értékesített 

ivóvíz 

mennyisége 

2016 évben: 

4,1 M m3

A csatorna-

szolgáltatás

számlázott 

mennyisége 

2015 évben: 

3,0 M m3
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ERŐFORRÁSOK
A Mezőföldvíz Kft. által kitermelt ivóvíz mennyi-

sége 5.585.234 m3 volt 2016. évben, amely 82 %-a 

a 2015 évben kitermelt mennyiségnek. (A százha-

lombattai víztermelés kiszűrésével a víztermelés 

mennyisége 2%-kal haladja meg az előző évi, 

százhalombattai mennyiséget nem tartalmazó 

értéket.)

2012 2013 2014 2015 2016

értékesítési különbözet

értékesített víz

termelt víz
vásárolt (átvett) víz

átadott vízfogyasztók részére
értékesített víz

A termelt és vásárolt vízmennyiség együttes ösz-

szegéhez viszonyítva a – fogyasztók vagy kap-

csolt víziközmű szolgáltatók részére – értékesí-

tett vízmennyiség különbözete az értékesítési 

különbözet, melynek mértéke magas.  
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Pénzügyi források

Társaságunk gazdasági életben nem szokványos 

bővülését 2012–2015 között jellemzően nem a 

csatlakozási alapelvekben rögzített tőkeemelés 

vagy a működtető eszközök hosszú lejáratú rész-

letre történő megvásárlása által nyújtott tulajdo-

nosi hitel, hanem saját forrás fi nanszírozta. 

Idegen források bevonására – a naptári éven 

átnyúló hitelek jogszabályi kötöttsége és az ága-

zat banki megítélése miatt – csak időbeliségében 

és összegében korlátozottan volt lehetőségünk: 

éven belüli folyószámlahitel-keret áll rendelke-

zésünkre. A hitelt a naptári év utolsó munkanap-

jáig vissza kell fi zetni. 

A bővülés kezdetekor már eredendően fennál-

ló tőkehiányos állapotot az árbevétel-csökkenés, 

az ágazati különadók és további jelentős jogsza-

bályi terhek miatt a (2012 évi gazdasági környezet 

alapján egyébként elvárható) gazdálkodási ered-

mény kedvező irányba nem befolyásolhatta. 

A likviditási és forráshiány megszüntetését csak 

tulajdonosi beavatkozással lehetett kezelni: 

ERŐFORRÁSOK

2015-ben és 2016-ban, két ütemben a legnagyobb 

tulajdonos, Paks Város Önkormányzata 200 M Ft 

összegű tőkeemelést hajtott végre. 

A plusz forrás első megvalósult üteme is már 

2016-ban éreztette pozitív hatását. Megszűntek a 

2015-ben előforduló kisebb szállítói számlafi ze-

tési késedelmek, és a folyószámlahitel kihasz-

náltsága év közben csökkent. Ennek hatása tük-

röződik a pénzügyi műveletek ráfordítása 

(hitelkamatok) soron az eredménytartalékban. 

Az általános gazdasági környezet 2016-ban 

nem alakult kedvező irányba, legfőképpen elma-

radt a legjelentősebb terhet jelentő közműveze-

tékadó kivezetése. 

Az ágazatnak a tehetetlenségéből és a tevé-

kenység jellegéből adódóan kicsi a mozgástere: 

nem bővíthető az alaptevékenység mennyiségi 

értékesítése, nem növelhető az árbevétel a díjak 

növelésével, a folyamatos rendelkezésre állás és 

készenlét miatt a költségcsökkentésnek is kor-

látja van. 

2015
2016

Hitelkeret igénybevétele
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Humán erőforrások

A társaság HR politikája az előző évekhez ké-

pest nem változott. Az ágazati szinten is jelentke-

ző szakemberhiány, az alacsony bérezés hatásá-

ra fokozódó elvándorlás és a nyugdíjba vonuló 

korosztályok megfelelő szakmai pótlása egyre 

nagyobb problémát jelent a Mezőföldvíz Kft. szá-

mára is. A jövőben ennek a helyzetnek a javulása 

sem várható, mert a Paks II beruházás elszívó 

hatása tovább rontja a munkaerő-megtartó ké-

pességet a közszolgáltatási ágazatokban. Ezen 

problémák kezelése mellett a 2016. év során több 

jelentős feladata volt az ügyvezetésnek és a tár-

saság HR és munkaügyi osztályának.

A törvényi változások hatására (minimálbér-

emelés) 2016. január 1-től 2%-os béremelést 

hajtottunk végre. Javadalmazási Szabályzatunk 

értelmében 2016-ban is jutalomban részesítet-

tük azon kollégáinkat, akik legalább 10 éve folya-

matosan a szakmában dolgoznak és kerek évfor-

dulót ünnepeltek: 11 munkatársunk kapott  

jutalmat a Víz világnapján tartott ünnepségen.

Az első félévben a százhalombattai szolgálta-

tási terület átadása kapcsán fontos feladat volt a 

Battai főmérnökségen dolgozó 32 fő munkajogi 

átszállással történő átadása a Fővárosi Vízmű-

vek Zrt-nek. Az átadás problémamentesen meg-

történt 2016. március 31-én. 

Az átadás hatására csökkent a cég statisztikai 

létszáma, 2016. december 31-én 209 fő. 

2016-ban a fl uktuáció kritikus szintet ért el,  

ezért a bérek emelése a kedvezőtlen gazdasági 

kilátások ellenére szükséges volt: a munkaválla-

lók megtartása érdekében is 2016. július 1-től 

5%-os társasági szintű béremelést hajtottunk 

végre. Az év első felében a belépők és kilépők 

száma már meghaladta a teljes 2015. év adatát, 

27 fő volt a belépők száma és 25 fő lépett ki. Az év 

második felében a béremelés ellenére sem sike-

rült megállítani a fl uktuáció növekedését. 2016-

ban a kilépők száma a duplájára emelkedett az 

előző évhez képest, amely a teljes munkavállalói 

létszám negyedét jelenti (52 fő egyetlen évben).

Jubileumi jutalmak
Kaiser Zoltán (15), Katona Zoltán (15), Magyar József (40), 
Mukli Gábor (35), Nemes János (25), Szigeti Pálné (35), 
Szűcs Károly (10), Till János (25), Tumpek Ádám (35), 
Váci Zsolt (25), Versits Richárd (10)
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A fl uktuáció főként a Paksi és a Dunaföldvári 

főmérnökség fi zikai állományát, valamint a köz-

pontban dolgozó adminisztratív munkavállalókat 

érinti. A megfelelő szakképzettségű, jó munka-

erő elsősorban a magasabb bérek miatt vált 

munkát, amelyet Pakson az MVM cégcsoport 

vállalatai, illetve a helyi profi torientált vállalko-

zások biztosítanak. Néhány esetben a fi atalabb 

munkavállalók körében a külföldi munkavállalás 

a kilépés oka. 

A szakmára jellemző magas átlagéletkor tár-

saságunknál is megfi gyelhető, különösen a mű-

szaki terület fi zikai állományánál. Az átlagéletkor 

társasági szinten 45,6 évet jelent, a fi zikai dolgo-

zókat tekintve pedig 48 évet. A dolgozók közel 

30%-a 55 év feletti, ami a jövőben gyakoribb tar-

tós táppénzt, munkaképesség-csökkenést is je-

lenthet. A magas átlagéletkor azt is jelenti, hogy 

egyre nagyobb számban érik el a munkavállalók 

a nyugdíjkorhatárt, amellyel a felhalmozódott tu-

dást, tapasztalatot veszítjük el, amennyiben a 

megfelelő utánpótlást sem tudjuk megtartani az 

alacsony bérek miatt. 

A következő négy évben 21 kollégánk éri el 

nyugdíjkorhatárt, jelenleg is nyugdíj mellett fog-

lalkoztatott munkavállalóink száma 9 fő. 

Elsősorban a tevékenység jellege miatt (kisebb 

mértékben a kiesett munkavállalók pótlása köz-

beni szakember-hiány miatt) az ágazatra jellem-

ző a túlmunka, mely kizárólag a víz- és szenny-

vízágazat szakembereit érinti. 2016-ban a 

rendkívüli munkavégzés 10.939 óra volt, melynek 

költségvonzata 15.777 e Ft volt. 

Paksi főmérnökség

Bonyhádi főmérnökség

Dunaföldvári főmérnökség

Központ

Pécsváradi főmérnökség

Korcsoportok
18–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 61–65 66–70
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A munkaerő megtartása, valamint a jogszabá-

lyoknak is megfelelő végzettségű munkaerő biz-

tosítása érdekében képzéseken vettek részt kol-

légáink. 2016-ban 11 fő szerzett földmunka-, 

rakodó- és szállítógép kezelő OKJ-s végzettsé-

get, 23 fő tett különböző nehézgépekhez kapcso-

lódóan összesen 29 hatósági vizsgát. A pénzügyi 

és számviteli osztály egy dolgozója tanulmányi 

szerződés keretén belül szerzett mérlegképes 

könyvelői végzettséget, egy munkatársunk kezd-

te meg egyetemi tanulmányait. Amellett, hogy a 

képzésekkel a dolgozók kompetenciái növeked-

nek, friss tudást hoznak, szakmailag magasabb 

színvonalú munkát végeznek, még elégedettség-

növelő hatása is van a fi atalabb generáció szá-

mára, amely a motiváció növekedése és a mun-

kaerő megtartása szempontjából fontos.

A szolgáltatási igazgatósághoz és a gazdasági 

igazgatósághoz tartozó osztályok munkatársai-

nak rendszeresen szerveztünk belső képzéseket, 

ahol a gyakran változó jogszabályokat tekintettük 

át, valamint a magas fl uktuáció miatt az új belé-

pők kaptak oktatást az alapoktól kezdődően. Saj-

nos a belső képzések a fl uktuációból adódó lét-

számhiányok miatt nem tudnak kellően 

rendszeresek és hatékonyak lenni – a képzéseket 

a napi munka mellett, többek között folyamatos 

ügyfélszolgálati nyitvatartás közben kell megtar-

tani.  A szakmai fejlődést jól szolgálja a verse-

nyeken való részvétel is. 

Már hagyománnyá vált, hogy nyár végén a pak-

si ürgemezei strandon a munkatársak és család-

tagjaik részvételével közös főzéssel és aktív 

programokkal, zenés esti programmal fűszere-

zett sportnapot tartunk. 
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FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK

A főmérnökségi központokban kialakított ügy-

félszolgálati fi ókirodáinkban és állandó irodánk-

ban, a felhasználói igényeknek megfelelően ki-

alakított nyitvatartással, több településen 

kihelyezett ügyfélszolgálattal állunk Felhaszná-

lóink rendelkezésére. 

Egyrészt az ágazati gyakorlathoz igazodva, 

másrészt a költségek csökkentése érdekében 

megváltoztattuk leolvasási gyakoriságunkat, 

melynek előkészítése a korábbi években zajlott, 

az alaposan előkészített változtatás pedig 2016-

ban történt meg. A leolvasás gyakoriságának 

változása az egész szolgáltatási területünket 

érintette, számlázási rendszerünket módosítani 

volt szükséges. A számlákat továbbra is havonta, 

illetve kéthavonta állítjuk elő, a fogyasztók igé-

nyeihez igazodva. 

A kiállított számlák darabszáma 2016-ban 

461.634 db volt. (Az előző 3 év adatai: 2013-ban 

175.988 db, 2014-ben 510.989 db, 2015-ben 

535.987 db.)

2016-ban jelentős változásként tartjuk nyilván 

Százhalombatta kiválását. Az új szolgáltatóval 

közösen az üzemeltető-váltást zökkenőmente-

sen, a szolgáltatás igénybevételének megzavará-

sa nélkül valósítottuk meg. Az új szolgáltatóval 

történt közös leolvasást követően végszámlákat 

készítettünk, a fogyasztói adatok átadásra kerül-

tek az új szolgáltató részére. Az adatok pontos 

átadása, a reklamációk kezelése, valamint a fo-

gyasztók érdekében történt egyeztetések jelen-

tős mennyiségű plusz feladatokkal látták el ügy-

félszolgálatunkat.
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FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK

A 2016. évben jelentkező fl uktuáció következ-

ményeit érzékeltük ügyfélszolgálatunk eredmé-

nyeiben. A tapasztalt munkaerő pótlása, illetve 

az új munkaerő betanítása hosszú folyamat az 

ágazat speciális jellege miatt. Az ügyfél-elége-

dettség növelése érdekében kollégáink részére 

havi rendszerességgel belső képzéseket tartunk, 

ennek ellenére az ügyfélszolgálati ügyintézők 

gyakori cserélődése negatív hatással volt az ügy-

félszolgálat minőségmutatóira. 

Az ügyfélszolgálati munkatársak telefonos, 

írásbeli és személyes ügyfélforgalmat bonyolíta-

nak. A személyes és írásos megkeresések mel-

lett a legjelentősebb ügyfélforgalmat a telefonos 

ügyfélszolgálat (call-center) bonyolítja, melynek 

teljesítményét napi szinten ellenőrizzük. Az SLA 

értékünk, a call-centerben mérhető szolgáltatás 

színvonal mutató, az év első felében 78 % volt. Az 

eredmény a fenti okok miatt marad el a 2015. év 

eredményeitől. 

A fenti ábra mutatja az ügyfélszolgálathoz ha-

vonta érkező megkeresések típus szerinti fel-

bontását. Jellemző témák: mérőállás bejelentés, 

számlaegyeztetés, havi átalánymódosítás, fel-

használó változáshoz kapcsolódó információké-

rés, fi zetési mód változás és egyéb megkeresé-

sek (csatorna rákötések bejelentése, nem 

ügyfélszolgálathoz kapcsolódó megkeresések).

2016-ban összesen egy békéltető testületi, va-

lamint tizennyolc fogyasztóvédelmi eljárás indult 

Társaságunk ellen. Tizenegy esetben fogyasztói 

bejelentés alapján, hét esetben pedig egyéb ha-

tósági vizsgálat alapján indult eljárás. A fogyasz-

tói bejelentések alapján indult eljárások eredmé-

nyeként megállapított kötelezéseket minden 

esetben maradéktalanul teljesítettük. Az egyéb 

hatósági megkeresések kapcsán a szolgáltatás-

ból kizárt lakossági felhasználási helyek számát, 

a fogyasztóvédelmi referens alkalmazását, vala-

mint a honlapot vizsgálták. Az ellenőrzések hiá-

nyosságot nem állapítottak meg. 
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FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK
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SLA érték 2013–2016
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Az SLA érték a 30 mp-en belül fogadott hívások arányát jelenti az összes bejövő híváshoz viszo-

nyítva – az év első felében 78 % volt. Ez az érték nem tartalmazza azon hívások számát, melyeket 

30 mp-en túl fogadtunk.
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Alapelvek

A Mezőföldvíz Kft. Minőségügyi és környezetvé-

delmi politikájának alapelvei nem változtak 2013. 

november 23-a óta. Működésünk 2016 évben is 

az alábbi alapelvek szerint valósult meg:

A Mezőföldvíz Kft. 

  Szolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi 

előírások alapján, az ellátás biztonságának 

elsődlegességének elvét követve, folyamato-

san megfelelő színvonalon teljesíti.

  Valamennyi fogyasztót olyan ügyfélként ke-

zel, akinek a jó minőségű szolgáltatás iránti 

igénye méltányolandó és kielégítendő; Ügy-

félszolgálati tevékenységében vevő-központú 

gondolkodást követel meg és annak működé-

si feltételeit is e szerint alakítja ki.

  A környezet védelme érdekében különös gon-

dot fordít az elsődleges tevékenységi körben, 

azaz a vízellátásban és a szennyvízelvezetés-

ben és -tisztításban meghatározott határér-

tékek, illetve paraméterek folyamatos ellen-

őrzésére és betartására; Tevékenységeinek 

jelentős környezeti tényezőit folyamatosan 

ellenőrzi, a káros környezeti hatásokat csök-

kenti.

  Az üzemeltetésre átvett önkormányzati va-

gyontárgyak megóvására, hatékony üzemel-

tetésére és a kapacitások jobb kihasználásá-

ra különös fi gyelmet fordít.

Ennek érdekében:

  Minőség- és környezetközpontú munkavég-

zésre készteti munkatársait. Folyamatosan 

fejleszti szakmai- és munkakultúrájukat, 

meghonosítja a minőség és környezet iránt 

elkötelezett dolgozói magatartási formákat. 

Számukra kiszámítható és biztonságos mun-

kahelyet teremt, illetve tart fenn.

MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM

  Az objektív tényekre alapozott kölcsönös in-

formációcserére törekszik mind a fogyasz-

tókkal, mind a tulajdonosokkal, mind pedig a 

hatóságokkal. Ennek érdekében jó szemé-

lyes kapcsolatot ápol velük, amelyet haté-

kony és korszerű eszközökkel is (pl. e-mail, 

Internet kommunikáció) folyamatosan igyek-

szik javítani.

  A beszállítókkal kiszámítható és kölcsönösen 

előnyös együttműködést alakít ki, különös te-

kintettel a versenyhelyzet tisztaságára.

  Az összes műszaki szolgáltatási, üzemelteté-

si, karbantartási, beruházási, kivitelezési és 

vizsgálati feladat végrehajtásában a jogsza-

bályi előírásoknak eleget tesz. Különös fi -

gyelmet fordít a hibák megelőzésére és a hi-

baelhárítás, a helyreállítás gyorsaságára.

  A szolgáltatások és azok minőségének fej-

lesztése érdekében korszerű, időtálló tech-

nológiák és eljárások alkalmazására törek-

szik; Célja, hogy a műszaki igényességet 

összehangolja a gazdaságos megoldásokkal, 

kiaknázva a pályázati erőforrásokat.

  Egész szolgáltatási tevékenysége során, de 

különösen a hulladékkezelés, valamint az új 

beruházások, fejlesztések tervezésekor a 

környezetvédelmi szempontokat a lehető leg-

nagyobb mértékben érvényesíti.

A Társaság vezetése elkötelezi magát az MSZ EN 

ISO 9001:2009 és az ISO 14001:2004 szabvány kö-

vetelményeinek megfelelő rendszer működteté-

se, valamint folyamatos fejlesztése iránt és en-

nek támogatását minden munkatársától is 

elvárja. Rendszeresen minőségcélokat tűz ki és 

azok teljesülését, valamint a minőségi és környe-

zetpolitika megfelelőségét és alkalmasságát át-

vizsgálja.

2016 évben az alábbi minőségirányítási esemé-

nyek történtek a Mezőföldvíz Kft. üzemeltetési 

területén.
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2012. november 22. óta ISO 9001:2008 minő-

ségirányítási rendszert és ISO 14001:2004 szab-

vány szerinti környezetközpontú irányítási rend-

szert működtetünk, melyet külső fél, a DEKRA 

Certifi cation Kft. által tanúsíttatunk. 

Az irányítási rendszerek tanúsításaira vonat-

kozó éves felülvizsgálati auditálás 2016. decem-

ber 15-én megtörtént.  A minőségirányítási rend-

szer és a környezetirányítási rendszerek az ivóvíz 

szolgáltatás, szennyvízelvezetés, vonalas köz-

művek kivitelezése, ár- és belvízvédekezés (csa-

padékvíz-elvezetés) szempontjából 2018. szep-

tember 14-ig érvényesek. 

A szabványok előírásainak megfelelően folya-

matosan minőségügyi és környezeti teljesítmé-

nyünk fejlesztésére törekszünk. Rendelkezünk 

minőségügyi és környezeti politikával, melynek 

felülvizsgálatát rendszeresen elvégezzük. 

Az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés 

és -tisztítási tevékenységünk kapcsán környe-

zetvédelmi célokat fogalmazunk meg, melyek 

teljesülését nyomon követjük és ellenőrizzük. 

Hulladékkezelési, valamint környezetvédelmi 

kárelhárítási (havária) terveket készítettünk. Az 

éves felülvizsgáló auditok eredményesek voltak. 

Az óhatatlanul felmerülő hiányosságokra, fej-

lesztendő területekre helyesbítő, megelőző tevé-

kenységeket indítunk. Munkatársaink környezet-

védelmi elhivatottságát képzésekkel növeljük. 

Partnereink kiválasztásánál nagy hangsúlyt he-

lyezünk a minőség- és környezetirányítás terén 

elért eredményeikre. Minősített beszállítói listát 

vezetünk, amit minden évben aktualizálunk. 

A minősítési kritériumok között pénzügyi, mű-

szaki és a szervezett üzemeltetésnek szabályo-

zottságát vesszük fi gyelembe: 140 vállalkozót, 

céget és szervezetet minősítettünk.

Hulladékgazdálkodás

A Mezőföldvíz Kft. a hatályos jogszabályok szerint 

elfogadott Hulladékgazdálkodási terv alapján az 

alábbi felülvizsgálatokat végzi el:

  a hulladékot termelő technológiákat (úgy, 

hogy törekedtünk a keletkező hulladékok 

mennyiségének és veszélyességének csök-

kentésére),

  a termelt veszélyes és nem veszélyes hulla-

dékok átvevőinek körét (azonos hulladékra 

több átvételi ajánlat beszerzésével, a szakmai 

és gazdasági szempontok szerint legkedve-

zőbb ajánlatadóval köt szerződést), 

  a környezetvédelmi, ezen belül kiemelten a 

veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 

rendeletek, szabályozók változásait,

  a telephelyek veszélyes gyűjtőhelyének álla-

potát (jogszabály változás esetén felül kell 

vizsgálni az abban foglaltaknak megfelelően, 

szükség esetén a változtatásokra intézkedési 

tervet kell kidolgozni),

  a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsola-

tos jelentési kötelezettségeket és a szüksé-

ges adminisztratív kötelezettségeket.

MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM

Minőségirányítási rendszerek
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A HIR rendszerbe a jelentési kötelezettséget 2016 

évben is elvégeztük. Rendelkezünk nem veszé-

lyes hulladék szállítási engedélyekkel. A hulladé-

kokat típus és jelleg szerint elkülönítetten gyűjt-

jük. Több telephelyen szelektív hulladékgyűjtést 

vezettünk be papír, műanyag és cigaretta csikk 

vonatkozásában. A papírhulladék csökkentését 

elektronikus iratkezelő rendszerünk támogatja. 

A nyomtató tonerek és festékpatronok gyűjtése 

központilag valósul meg. Az építési és hibajavítá-

si munkálatok során keletkező inert (föld, kő, be-

ton, aszfalt) hulladékot a keletkezés helyéről fő-

mérnökségi központi telephelyünkre szállítjuk, 

ahonnan a hulladékot időszakosan átadjuk enge-

déllyel rendelkező vállalkozásnak további hasz-

nosításra. A fém hulladékokat csak az illetékes 

hatóság felé történő bejelentés után értékesítjük. 

A veszélyes hulladékokat az illetékes hatóság ál-

tal jóváhagyott központi veszélyes hulladék gyűj-

tőhelyen tároljuk. A hulladékok keletkezéséről 

technológiánként naprakész nyilvántartást veze-

tünk. A hulladékok elszállításáról és további ke-

zeléséről engedéllyel rendelkező vállalkozás 

gondoskodik.

MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

A szennyvíztisztítás során arra törekszünk, hogy 

a befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz a kör-

nyezetet minél kevésbé terhelje és megfeleljünk 

a jogszabályi előírásoknak. Ennek érdekében fo-

lyamatosan fejlesztjük szennyvíztisztító-telepe-

ink tisztítási hatásfokát. 

A szennyvíztisztítás során keletkező szenny-

víziszapot engedéllyel rendelkező vállalkozó ré-

szére átadjuk. Az iszapkezelést követően a vál-

lalkozó korlátozás nélküli kihelyezési engedéllyel 

rendelkező terméket készít, melynek a talajerő 

utánpótlásban van szerepe. Akkreditált laborató-

riumunk rendszeresen vizsgálja a szennyvíz mi-

nőségét a technológia különböző pontjain a kör-

nyezetterhelés csökkentése érdekében. 

A Baracs–Kisapostag–Mezőfalva–Nagyvenyim 

térségi szennyvízelvezető rendszereken fellépő 

szaghatás kiküszöbölésére a szennyvíz átemelő-

kön vegyszeradagolást vezettünk be. A szenny-

víztisztító telepeken az I–II. és III. tisztítási foko-

zatú tisztítás megvalósítására törekszünk, úgy, 

hogy a szükséges energia és vegyszer felhaszná-

lást is optimalizáljuk.

A Katasztrófavédelmi Vízügyi hatóság részére 

az országos OKIR rendszeren keresztül benyújt-

juk a szennyvíztisztító telepek önellenőrzési ter-

veit. Az önellenőrzési minták eredményei is fel-

töltésre kerülnek. 

A szennyvíztisztító telepek energiafelhasználá-

sának optimalizálásával a környezetvédelmi cél-

kitűzésünket is megvalósítjuk. Csatornahálóza-

tunk állapotát kamerás csatornavizsgálattal 

alkalomszerűen ellenőrizzük. A nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési te-

vékenységre több Baranya, Tolna és Fejér megyei 

önkormányzattal kötöttünk közszolgáltatási 

szerződést, melyhez a szükséges hatósági enge-

déllyel rendelkezünk.
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   Vízbázis védelem

Környezetvédelmi célkitűzéseink között kiemelt 

célként szerepel vízbázisaink hosszú távú meg-

óvása.  Az ivóvízbázisok esetében a védőterületek 

kijelölése, karbantartási és védelmi feladatainak 

megvalósítása mind az ivóvíz biztonsági felada-

taink, mind a környezetvédelmi céljaink elérését 

célozzák. Több ivóvízrendszeren üzemeltetünk 

vízbázis monitoring rendszert. 

Az ivóvízvizsgálati éves terveket az illetékes me-

gyei kormányhivatalok népegészségügyi és tisz-

tiorvosi szolgálataihoz küldjük elfogadásra. A 

szolgálatok üzemeltetésében lévő HUMVI rend-

szeren keresztül benyújtjuk önellenőrzési minták 

eredményeit. 

Levegőtisztaság védelem

Légszennyező pontforrásokat nem üzemelte-

tünk. A folyadékos klímák éves szivárgásvizsgá-

latát elvégeztetjük. Gépjárműparkunkban törek-

szünk a minél magasabb környezetvédelmi 

besorolású gépjárművek beszerzésére és üze-

meltetésére. A környezetvédelmi előírások be-

tartása érdekében a járműveinket meghatározott 

időközönként átvizsgáltatjuk. A HUGO rendszer 

keretén belül nyomkövető berendezéssel szerel-

tük fel tehergépjárműveinket (útdíjfi zetési kötele-

zettséggel terhelt járműveket), mellyel a munka-

végzés hatékonyságának növelése mellett a 

levegőszennyezés csökkentését is célul tűztük ki. 

MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM



28

értékteremtés és piacok

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

Víziközmű szolgáltatás

Százhalombatta Város Önkormányzata és a Me-

zőföldvíz Kft. között meglévő 15 éves bérleti üze-

meltetési szerződést közös megegyezéssel 2016 

április 1-i határidővel megszüntettük. Az üze-

meltetést a Mezőföldvíz Kft. egy átadás-átvételi 

folyamattal átadta a Fővárosi Vízművek részére. 

A szolgáltatási terület változása eredményezte, 

hogy a második negyedévtől az eddigi 5 főmér-

nökség helyett 4 főmérnökségi (Bonyhád, Duna-

földvár, Pécsvárad, Paks) rendszerben végeztük 

el a szolgáltatási feladatokat.

Az üzemeltetési feladatok ellátásán kívül a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-

vatal által jóváhagyott 2016–2030 időszakra szóló 

Gördülő fejlesztési terv (GFT) pótlási, felújítási és 

beruházási tervei alapján a karbantartási és re-

konstrukciós feladatok ellátása volt még a 2016-

os év jelentős feladata. 

A Műszaki Információs Rendszerben az elmúlt 

5 évben összegyűjtött műszaki adatok és elem-

zések segítséget adtak a főmérnökségek mun-

katársainak a 2017–2031 évi GFT és a 2017 évi 

bérleti díjas munkák tervezésében és előkészíté-

sében.  

A rekonstrukciós munkák közül kiemelendő a 

Baracs területén elvégzett jelentős ivóvízhálózat-

felújítási projekt, amellyel a településrész ivóvíz-

ellátásának biztonságát sikerült növelni. Megkö-

zelítőleg 2000 méter hosszban teljesen új, 110 

mm átmérőjű vezeték került lefektetésre a régi 

vezeték nyomvonalán a szükséges bekötés cse-

rékkel, a rendszeren kialakított elzáró aknákkal 

és szerelvényekkel.  

A műszaki információs és objektum kezelő 

rendszerünkbe részben sikerült integrálni az 

üzemeltetett vízműrendszerek adatait és térképi 

állományait.

Település Ivóvíz Szennyvíz
 vezeték hossz (méter)  vezeték hossz (méter) 

 Paks   100 325             82 134    
 Györköny     10 300     
 Sárszentlőrinc       8 137     
 Dunaszentgyörgy     16 253             15 166    
 Gerjen       9 654              9 010    
 Németkér     10 281     
 Nagydorog     18 553             18 597    
 Tengelic     28 082             11 050    
 Tengelic - Szőlőhegy       3 841     
 Tengelic - Jánosmajor       1 659     
 Pusztahencse     18 500     
 Madocsa     16 815             21 530    
 Bölcske     26 654             33 010    
 Rácalmás     66 276             30 834    
 Baracs     28 525             32 731    
 Kisapostag     12 715             18 111    
 Mezőfalva           32 708    
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Település Ivóvíz Szennyvíz
 vezeték hossz (méter)  vezeték hossz (méter) 

 Nagyvenyim     24 068             26 934    
 Dunaföldvár     54 340             63 095    
 Előszállás     27 191                   -      
 Daruszentmiklós     17 730     
 Óbánya 2 987
 Ófalu 6 362 3 562
 Apátvarasd       1 268     
 Erdősmecske       5 970     
 Feked       6 087     
 Véménd     17 196     
 Pécsvárad     55 487             32 138    
 Zengővárkony       6 236              3 957    
 Lovászhetény       7 186     
 Nagypall       5 886     
 Szilágy       5 437     
 Martonfa       2 825     
 Százhalombatta     90 990             63 532    
 Bonyhádvarasd       4 089              3 324    
 Kakasd     13 539             19 831    
 Kisdorog       5 950              9 664    
 Mőcsény       2 948              4 926    
 Mágocs     21 128             13 381    
 Bonyhád     80 213             73 592    
 Hidas     14 476             19 346    
 Cikó       8 931             10 907    
 Nagymányok     12 150             21 770    
 Kismányok       2 092              9 138    
 Váralja       4 772             11 448    
 Györe       5 276             10 210    
 Izmény       4 441              7 525    
 Kisvejke       4 672              4 316    
 Lengyel       7 278              6 650    
 Závod       3 836     

A főmérnökségek eszközparkjának szinten 

tartását terveztük, amely a Százhalombattai Fő-

mérnökség kiszálláskor nem értékesített eszkö-

zeinek szétosztásával részben sikerült is. Az 

alábbi táblázat a közművezetékadó alapját képe-

ző vezetékhosszokat tartalmazza tájékoztatásul.
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Főmérnökségenként bemutatjuk a vezetékek hi-

baokait is. 

Paksi Főmérnökség

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések 2016 

évben:

  A Paks vízellátó rendszerhez tartozó III/11. 

számú kút felújításra került. A diagnosztikai 

vizsgálatok után a kút mechanikus és vegy-

szeres tisztításon esett át, aminek eredmé-

nyeként a kapacitása a korábbi fúráskori ho-

zamra nőtt.

  A Paks vízbázis III/3 termelő kutaknál ener-

giaoptimalizálást végeztünk, a kutak energia-

felhasználása 16 %-kal csökkent.

  Paks, Sport utcában az elavult, gyakori hibá-

val terhelt azbesztcement gerincvezetéket és 

bekötővezetékeket műanyag csövekkel vál-

tottuk ki. 

  Paks-Cseresznyéspuszta víztermelő kút kút-

fején gépészeti felújítást és festést végez-

tünk.

  Paks és Paks-Dunakömlőd szennyvízrend-

szeren 1 db tartalék szivattyút vásároltunk és 

üzemeltünk be, 5 db szivattyút újítottunk fel 

és 1 db szennyvízátemelő irányítástechnikai 

rendszer felújítása készült el.

  Nagydorog vízrendszeren egy régi altalaji 

tűzcsapot földfelettire cseréltünk, 1 db bú-

várszivattyút vásároltunk a tönkrement közel 

30 éves EMU helyett.

  A nagydorogi szennyvíztisztító telepen a II-es 

ECO-LINE medencét ellátó légfúvó komp-

resszor felújítására, beépítésére és beüze-

melésére került sor.

  A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0013 azonosító szá-

mú projekt keretében épült új gépházra, 

amely Sárszentlőrinc és Uzd vízellátását biz-

tosítja, villámvédelmi rendszert terveztet-

tünk, valamint az Uzdon lévő jobb oldali ma-

gaslati tároló részleges gépészeti 

rekonstrukcióját végeztük el.

Györköny Gerjen
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  Györkönyben szakaszoló tolózárcserék tör-

téntek és altalaji tűzcsapokat cseréltünk föld 

felettire.

  Dunaszentgyörgyön a díjban lévő fejlesztési 

forrást az Önkormányzat saját erő biztosítá-

sával növelte, amely segítségével a szenny-

vízelvezető rendszer felújítása megtörtént és 

az ivóvíz ellátásban is történtek fejlesztések.

  A Béke téri vízmű gépházba egy új Wilo Helix 

nyomásfokozó egységet telepítettünk az ellá-

tás biztonságának növelése érdekében, to-

vábbá szerelvénycseréket hajtottunk végre.

  A szennyvíz elvezető rendszeren az Önkor-

mányzat saját erő biztosítása mellett a Trófea 

szennyvízátemelőbe 2 db Flygt NP 3102.160 

SH 255 szivattyú beszerzése, beépítése tette 

biztonságossá a szennyvízöblözet szennyvi-

zeinek elvezetését. A II. szennyvíz átemelőben 

az egyik szivattyú felújításra került.

  Gerjen ivóvízellátás vízminőségi gondjaira ko-

rábban benyújtott fejlesztési tervet végrehaj-

tottuk, ezáltal biztosított az elvárható és meg-

felelő vízminőség a településen. A korlátozott 

kapacitású technológia azonban további teen-

dőket és fejlesztési igényeket vetít előre. Ha a  

a település tovább fejlődik, a kapcitást növelni 

kell. 

  Szennyvízelvezető rendszeren a sportpályá-

nál lévő (Flygt 3085 típusú) és települési vég-

átemelő (Flygt 2102 típusú) szivattyúk felújí-

tása történt meg.

  Németkéren altalaji tűzcsapokat cseréltünk 

föld felettiekre és helyeztünk át az egyes in-

gatlanok kapubejáróiból.

  Tengelicen és Tengelic-Szőlőhegyen kútve-

zérlések energiaellátásának kiépítése történt 

meg, napelemes rendszerek telepítésével.

  Tengelic szennyvízrendszeren önkormányzati 

saját erő biztosítása mellett a Szociális Ott-

hon szennyvízátemelő egyik szivattyújának 

(Flygt 3102 típusú) felújítása, szivattyúk ellen-

őrzéséhez, takarításához kézi csörlős kieme-

lő berendezés beszerzése, a szennyvízelveze-

tő rendszer GPRS kommunikációjának 

kiépítésének I. üteme, a szennyvízrendszeren 

a szalagszűrő prés villamos szekrényének 

felújítása és a LIM 1.5/a típusú iszapvíztelení-

tő berendezés felújítása történt meg.

Dunaszentgyörgy Óbánya
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Az üzemeltetést és a hibaelhárítást bemutató 

statisztikai adatok: 

2016 évi hibaszámok településenként:
Települések ivóvíz szennyvíz
Dunakömlőd 4 2
Dunaszentgyörgy 79 49
Gerjen 15 12
Györköny 3
Nagydorog 26 18
Németkér 12
Paks 335 245
Pusztahencse 7 4
Sárszentlőrinc 6 16

Tengelic 26 14
összesen 513 360

Bonyhádi Főmérnökség

A Bonyhádi Főmérnökség üzemelteti a legtöbb 

önálló ivóvízművet, amely 34 üzemelő ivóvízkút 

fenntartási feladatait is jelenti. A Mezőföldvíz Kft. 

üzemeltetésében lévő legfi atalabb és egyben 

legmodernebb ivóvízművek a bonyhádi északi és 

déli vízbázisok a szükséges vas-mangán eltávolí-

tással és a megfelelő csírátlanító berendezések-

kel kiépítve. 

A bonyhádi regionális szennyvízrendszer  

Bonyhád, Cikó, Kakasd, Kismányok és Nagymá-

nyok, és az 5 kisebb (Bonyhádvarasd, Lengyel, 

Kisdorog, Kisvejke és Mágocs) megfelelő színvo-

nalon történő üzemeltetését biztosította. A má-

gocsi szennyvíztisztító-telep tisztítási hatásfokát 

sikerült az üzemeltetés átvétele óta javítani.

A Főmérnökség központja a Bonyhád Gyár utca 

26. alatti telephelyét a 2013-as évben mintegy 5 

M Ft értékben felújítottuk. Az új bonyhádi szenny-

víztisztító-telep építése várhatóan 2017. évben 

megkezdődik.

Bonyhád Bonyhádvarasd



33

értékteremtés és piacok

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések 2016. 

évben:

Vízellátás

  Bonyhád: Deák utcai nyomásfokozó felújítá-

sa, Kossuth utcai medencelépcső felújítása, 

Kossuth utcai medence szerelvényeinek cse-

réje, tartalék szivattyú vásárlása 3. és 4. sz. 

kútba, Északi vastalanító: kompresszor fel-

újítása, Bartók Béla utcai bekötővezeték épí-

tése, Jókai utcai vezetékcsere I. ütem és toló-

zárak beépítése a csatlakozó utcákban, Fáy 

lakótelep tolózárak beépítése, vezetéképítés 

(iskolai)

  Bonyhádvarasd: Megkezdődött a vastalanító 

berendezés felújítása

  Hidas: GPRS rendszer kiépítése magastároló 

medencéhez, vízellátó rendszer távvezérlé-

sének kialakítása

  Cikó: Gépház tetőszigetelésének felújítása

  Kakasd: 3. sz. kút energiaellátása

  Kisvejke, Lengyel, Závod, Nagyvejke: Tartalék 

hálózati szivattyú vásárlása (Závodi tető)

  Mágocs: Tartalék szivattyú vásárlása 4. sz. 

kúthoz, Széchenyi u. nyomáscsökkentő be-

építése, szerelvényekkel

  Nagymányok: GPRS rendszer kiépítése telepi 

medencéhez, búvárszivattyú vásárlása 6. sz. 

kútba

  Váralja: GPRS rendszer kiépítése telepi me-

dencéhez

  Kismányok: GPRS rendszer kiépítése telepi 

medencéhez

Szennyvízelvezetés és tisztítás:

  Bonyhád: Cikói úti FLygt 3067.180 (gysz: 

9850105) szennyvíz szivattyú felújítása, 

szennyvíz szivattyúk felújítása, Mamut szi-

vattyú cseréje, Borbély utcai szennyvíz szi-

vattyú felújítása, Majos szennyvíz szivattyú 

felújítása, Cikói utcai szennyvíz szivattyú fel-

újítása, Rákóczi u. 11. szennyvíz visszacsapó 

szelep beépítése, Wernau utca csatornaépí-

tés

  Györe: Főátemelőbe szivattyú vásárlása, 

GPRS rendszer kiépítése Árpád u-i szennyvíz 

átemelőhöz 

Kakasd Ófalu
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  Izmény: Főátemelőbe szivattyú vásárlása

  Kakasd: I. számú szennyvízátemelő szivattyú 

(Flygt 3102.180 gysz: 0430720) felújítása, Szé-

kelykapu szennyvízátemelő szivattyú (Flygt 

3102.180 gysz:8580219) felújítása, Székelyka-

pui átemelőbe szivattyú vásárlása

  Kisdorog: Szennyvíz szivattyú felújítása

  Nagymányok: Szivattyú vásárlása a Bányász 

utcai szennyvízátemelőbe, szivattyú felújítás 

(CP 3085.182.434)

Az ivóvízágazatban előforduló hibák döntő több-

sége a megcsapoló hidak és az összekötő idomok 

hibájából adódik. Bonyhádon a leggyakoribb hi-

bák az azbesztcement gerincvezeték törése, tö-

mítések elöregedése, illetve a vascsöves bekötő-

vezetékeken keletkezett lyukadások.

A szennyvízágazatban a hibák nagy részénél az 

átemelő szivattyúk meghibásodása következik be 

az idegen anyagok csatornahálózatba kerülése 

miatt.

Az üzemeltetést és a hibaelhárítást bemutató 

statisztikai adatok:

2016 évi hibaszámok településenként:
Települések ivóvíz szennyvíz
Bonyhád 208 302
Bonyhádvarasd 11 11
Cikó 24 27
Györe 18 21
Hidas 89 89
Izmény 6 11
Kakasd 62 161
Kisdorog 11 20
Kismányok 18 30
Kisvejke 30 31
Lengyel 10 20
Mágocs 44 47
Mőcsény 33 32
Nagymányok 52 88
Váralja 21 21
Závod 3 1
összesen 640 912

Mágocs Lengyel
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Pécsváradi Főmérnökség

A Pécsváradi Főmérnökség területén elvégzett 

jelentőseb rekonstrukciók, fejlesztések 2016-

ban:

  Pécsvárad: szennyvíztelep frekvenciaváltó és 

PLC csere, szennyvíztisztító telepi szivattyú 

felújítása, iszapsűrítő hajtómű csere, tűzcsap 

cserék, víz és szennyvíz vezeték rekonstruk-

ció.

  Véménd: vízvezeték hálózati bekötő csőcse-

rék.

  Erdősmecske: patak feletti acélcső csere.

  Zengővárkony: szennyvízátemelő szivattyú 

felújítása.

Az üzemeltetést és a hibaelhárítást bemutató 

statisztikai adatok:

2016 évi hibaszámok településenként:
Települések ivóvíz szennyvíz
Apátvarasd 8  
Erdősmecske 8  
Feked 11  
Lovászhetény 10  
Martonfa 7  
Nagypall 8  
Óbánya 7
Ófalu 16 6
Pécsvárad 61 40
Szilágy 8  
Véménd 12  
Zengővárkony 12 5
összesen 168 51

Az éves rendszeres tűzcsap ellenőrzések al-

kalmával kiderül, hogy a beépített tűzcsapok 

üzemképesek-e. Amennyiben valamilyen hibát 

állapítunk meg, azt kijavítjuk, ha javíthatatlan a 

tűzcsap, akkor cserére szorul.

Martonfa Erdősmecske
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A pécsváradi szennyvíztelepen a számítógép 

vezérlése tönkrement, a szakemberek megálla-

pítása szerint a folyamatirányító PLC volt a fele-

lős, ezért ezt ki kellett cserélni.

Véménden a hálózati problémák egyik jelentős 

oka a horganyzott bekötőcsövek elöregedése, 

korrodálódása, ezért minden évben az anyagi le-

hetőségek függvényében cseréljük.

Jellemzően állandó probléma a szennyvíz át-

emelő szivattyúk kopása. A felújítások előre nem 

tervezhetők és jelentős összegekbe kerülnek. 

Alapvetően a pécsváradi és a zengővárkonyi 

szennyvízrendszert érintik.

Dunaföldvári Főmérnökség

2016. évben Baracs, Ady Endre utca teljes hosz-

szában jelentős műszaki felújítási feladat való-

sult meg a Mezőföldvíz Kft. közreműködéssel.

A főmérnökség szolgáltatási területén to-

vábbra is jelentős műszaki veszélyhelyzet ala-

kulhat ki:

  Baracs–Kisapostag-Mezőfalva-Nagyvenyim 

szennyvízrendszerén a nagyvenyimi átadási 

ponton a szennyvíz átadásának korlátozása 

történt a dunaújvárosi szolgáltató részéről,

  a Nagyvenyim település ivóvízellátó vezeté-

ken esetlegesen előforduló hálózati nyomás-

csökkentés (az ivóvizet átadó DVCSH Kft. nyo-

máskorlátozásából adódóan) veszélyezteti a 

szükséges ivóvíz és tűzivíz ellátásbiztonsá-

got.

Kismányok Madocsa
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Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések 2016. 

évben:

Víztermelés és vízellátás:

  Dunaföldvár: Előszállási kúttelepen a kútszi-

vattyúk kezelhetősége érdekében kiemelő 

szerkezet elkészítése, a főmérnökség köz-

ponti telephely biztonságának fokozása érde-

kében kamerarendszer kiépítése történt meg, 

valamint zagyszivattyú beszerzése a hibael-

hárítási munkák segítése érdekében.

  Madocsa: folytatódott a szakaszoló, elzáró 

szerelvények cseréje.

  Bölcske: folytatódott a szakaszoló, elzáró 

szerelvények cseréje,1 db tűzcsap beépítés 

történt, a magastározó üzemelés biztonságá-

nak növelése érdekében akkumulátorok be-

építésére került sor.

  Rácalmás Széchenyi tér ikervezeték felújítá-

sa, folytatódott a szakaszoló, elzáró szerelvé-

nyek cseréje, 1 db tűzcsap beépítés történt.

  Előszállás-Daruszentmiklós: erősáramú 

szekrények felújítása történt meg és 1 db kút-

szivattyú felújítás.

  Baracs: kútszivattyú beszerzése, vízműgép-

ház felülvilágító kupoláinak cseréje megtör-

tént, NÁ100 jeladós mérő beépítése a távfel-

ügyeleti rendszerhez kapcsolódóan, Táncsics 

utcai ivóvízhálózat rekonstrukció.

  Kisapostag: kútszivattyú felújítása történt.

  Nagyvenyim: irányítástechnikai bejelzés ki-

építése, folytatódott a szakaszoló, elzáró sze-

relvények cseréje, 9 db tűzcsap beépítése, 

megtörtént a vízmű épület nyílászáróinak 

vaslemezelése.

Szennyvízelvezetés és tisztítás:

  Dunaföldvár: 2 db 3102 típusú szivattyú felújí-

tása, szennyvízátemelők erősáramú felújítá-

sa, Sas utcai szennyvízakna fedlap cseréje.

  Madocsa: Grundfos SLV 80.80.22.4 szivattyú 

beszerzése.

  Bölcske: szociális otthon átemelőjének erős-

áramú szekrény felújítása, 3 db átemelő szi-

vattyú felújítása, belső végátemelőben szi-

vattyú felújítása.

Dunaföldvár Bölcske
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  Madocsai Regionális Rendszer: szennyvízte-

lep 3 sz. légfúvó villanymotorjának felújítása, 

szennyvíztelep iszappuffertartály ABS 

RW2020 keverő felújítása, iszapprés dob le-

gyártása, 3 db szivattyú felújítása.

  Rácalmás: iszapprés kamráinak szitaszövet 

felújítása, iszapprés hidraulikai rendszeré-

nek felújítása, 15 db átemelő akna fedlapjai-

nak cseréje saválló fedlapra, frekvenciaváltó 

beépítése a 2-es légfúvóhoz.

  Kisapostag, Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim: 

szivattyú felújítások történtek, összesen 5 db 

átemelőben, 30 db szennyvízátemelő irányí-

tástechnikai távfelügyelet kiépítésének foly-

tatása, kiemelő szerkezet megépítése a 

nagyvenyimi végátemelőhöz, légtelenítők be-

építése nyomott szakaszokon, Nagyvenyim 

biofi lter beüzemelés.

Az üzemeltetést és a hibaelhárítást bemutató 

statisztikai adatok:

2016 évi hibaszámok településenként:
Települések ivóvíz szennyvíz
Baracs 49 46
Bölcske 54 29
Daruszentmik-
lós

1 -

Dunaföldvár 246 137
Előszállás 7 10
Kisapostag 7 6
Madocsa 19 31
Mélykút 2 -
Mezőfalva 8
Nagyvenyim 42 23
Rácalmás 30 29
összesen 457 319

Előszállás Daruszentmiklós
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Összefoglalva, a 2016-os év statisztikája alap-

ján a teljes ellátási területre vonatkozóan a hiba-

okok az alábbiak:

 Legjellemzőbb a rendszerek elöregedése. 

Az egyéb kategóriában a vezetékeket és műszaki 

objektumokat érő együttes behatásokat értjük, 

például gyökér benövés,  külső környezeti beha-

tások, ez lehet a  közlekedési utakon megnöve-

kedett forgalom és a járművek tengelyterhelésé-

nek növekedése, amely a víziközmű hálózatok 

nagyobb fi zikai igénybevételét eredményezi és a 

csőtörések számának emelkedését okozza. A la-

kott területek épület átalakításai, pincebeomlá-

sok, egyéb feltáratlan pincejáratok beszakadása, 

átépítése és egyéb közművek hatásai is okoznak 

az ivóvízhálózaton hibát.

A szennyvíz ágazat esetében a 2016. évben is a 

rendszerbe kerülő idegen anyagok (rongy, idegen 

vizek és szennyeződések) okozták a legtöbb hi-

bát, illetve a szennyvízhálózat elöregedéséből 

adódó fokozódó anyagfáradás és kopás okozza a 

hibák többségét.

 
 

Ágazat
Hiba oka Ivóvíz Szennyvíz

anyaghiba 33 21
egyéb 840 723
elöregedés 102 103
fagyás 4 0
idegen anyag 373 725
időszakos karbantartás 19 17
kopás 4 1
korrózió 119 54
lerakódás 29 15
leroppanás 5 1
megállás 25 26
megrendelés 18 26
menetrepedés 9 6
repedés 178 71
rongálás 16 5
süllyedés 6 3
tokfolyás 5 3
zsírosodás 9
Összesen 1785 1809

Izmény Závod
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A Mezőföldvíz Kft. által üzemeltett 59 ivóvízrend-

szeren különböző (12 és 56 % közötti) hálózati 

veszteség adatokat számítottunk a 2016-os év-

ben (az egyszerű számítási módszerrel, amely az 

átvételekkel növelt kitermelt ivóvíz és az átadá-

sokkal csökkentett értékesített vízmennyiség kö-

zötti különbség). 

A valós vízveszteség: a mennyiségből le kell 

vonni a technológiai víz szükségletét, amely a 

szűrők visszamosatásából adódó mennyiséget 

jelenti, és a hálózat-tisztítási és tűzcsap ellenőr-

zéséhez szükséges vízmennyiséget.

A hálózati veszteség csökkentés indokoltsága:

 • ellátás biztonságtechnikai okok,

 • gazdasági indokok,

 • környezetvédelmi indokok.

A fenti indokok és okok alapján kiemelt jelentő-

ségű a hálózati veszteség csökkentése és a vízi-

közműrendszerenkénti tervezése. A Mezőföldvíz 

Kft. 2016 év végéig tűzoltó jelleggel (alkalman-

ként külső hibafeltáró vállalkozások bevonásá-

val) végezte a hálózati hibakereséseket és a 

veszteségcsökkentő intézkedéseket. 

A 2017 évben várható egy hálózati hibakereső 

és nyomvonal kereső beszerzése, mellyel az üze-

meltetett rendszereken előre tervezett és célirá-

nyos veszteség csökkentési terv alapján végez-

zük el a feltárásokat és a rejtett hibakereséseket.

A hálózati veszteségbe értendő tényezők:

Valós vízveszteség:

 • rejtett vízelfolyások, szivárgások,

 • csőtörések,

 • üzemeltetési hibák.

Látszólagos vízveszteség:

 • illegális vízfogyasztások,

 • mérési hibák és mérési pontatlanságok.

Hidas Györe

A hálózati veszteség kezelése 
és problematikája
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A valódi veszteséget befolyásoló tényezők:

 • talajnem,

 •  bekötés szám,

 •  hálózati nyomás,

 •  csőanyag, csőkötés, korrózió védelem,

 •  szerelvénysűrűség,

 •  kivitelezés minősége (ágyazó anyag a vezeték 

környezetében),

 •  fektetési mélység,

 •  építkezések és földmunkák a vezeték környe-

zetében.

A hálózati veszteség csökkentésének egyik 

legjobb módszere lenne a már ismert hálózati hi-

bákat, az elöregedett és hibás vezetékeket, sze-

relvényeket rekonstrukcióval és fejlesztésekkel 

kiváltani. Azonban a jelenlegi fejlesztési források 

néha még a legalapvetőbb rekonstrukciós igé-

nyekre sem elegendőek.



értékteremtés és piacok

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

Laboratórium tevékenysége 

A Vízminőség-ellenőrző Laboratórium a 2016. 

évet változatlan személyi állománnyal kezdte, te-

vékenységét továbbra is két telephelyen végezte. 

A laboratórium kémiai részlege a paksi szenny-

víztisztító telephelyen, a mikrobiológiai részlege 

a kaposszekcsői telephelyen működött. A mikro-

biológiai részleg személyi állományában történt 

egy változás, egy fő biológus távozott, és helyére 

egy fő érkezett.

A laboratórium elsődleges feladata az általunk 

üzemeltetett települési vízellátó és szennyvízel-

vezető, -tisztító rendszerek vízminőségellenőr-

zési feladatainak ellátása. Ezt a tevékenységet 

jogszabályi kötelezettségek alapján végezzük. 

A vízágazaton minden általunk üzemeltetett vízi-

közműrendszer rendelkezik a közegészségügyi 

hatóság által jóváhagyott éves vizsgálati tervvel, 

ami meghatározza minden településen a vizsgá-

landó minták számát, és azon belül is a vizsgá-

landó fi zikai, kémiai és mikrobiológiai összete-

vőket. Ezen feladatokat a laboratórium havi 

ütemtervek alapján végzi el. A szennyvíz ágaza-

ton szintén minden szennyvíztisztító-telep ren-

delkezik a környezetvédelmi hatóság által jóvá-

hagyott vizsgálati tervvel (önellenőrzési terv). 

Ezek alapján a laboratórium elvégzi az esedékes 

minták vételét  és vizsgálatát a helyi főmérnök-

ségek közreműködésével.

Akkreditálás

A fenti vízminőségi feladatok ellátásához a labo-

ratóriumnak a Nemzeti Akkreditáló Testület ál-

tal kiadott akkreditációval kell rendelkeznie. Az 

akkreditáció megújítása 2015-ben megtörtént, 

2016-ban éves felülvizsgálati auditot végzett az 

akkreditáló hatóság.

Mikrobiológiai laboratórium       
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Mintaszámok

Az előző évhez képest a mintaszámokban je-

lentős változás nem volt. A bérmunkában vizsgált 

ivóvízminták számában volt némi csökkenés. En-

nek oka, hogy a vízminőségjavító programokhoz 

köthető külső próbaüzemi ivóvíz-minták száma 

2015 végére jelentős darabszámot ért el, és 2016-

ban már nem volt ilyen felfutás. 

A paksi részlegnél a saját minták dominálnak, 

kb. 41% volt a bérmunka, a tavalyihoz képest nem 

változott, a kaposszekcsői részlegnél a bérmun-

ka kb. 62% volt, kissé emelkedett. A bérmunka 

zömét a fürdő üzemeltetőknél végzett vizsgálatok 

adják.

Kifogásoltság

Az üzemeltetési területünkön szolgáltatott víz 

minőségét a víz kifogásoltságával jellemezhet-

jük, vagyis hogy a vízműrendszereken vett min-

ták milyen arányban feleltek meg a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak. A bakteriológiai és 

mikroszkópos biológiai vizsgálatokat tekintve na-

gyon csekély a kifogásoltság, ill. a nem megfele-

lőség. A kémiai vizsgálatoknál a nem megfelelő-

séget döntő részben egy vízműnél fellépő fl uorid 

probléma, illetve egy-két településen technoló-

giai hiányosságokból adódó nitrit problémák 

okozták. A kifogásolt minták jelentős része a 

nyers vizek (kutak) mintáiból adódik, illetve meg-

oldatlan ammónium és vas-mangán eltávolítási, 

és rosszul működő vas-mangántalanítási tech-

nológiákból. 

Mezőföldvíz ivóvízminták kifogásoltsága

Bakteriológia: 927 mintából 12 kifogásolt, nem 

megfelelő: 5, kémia: 1029 mintából 248 kifogá-

solt, 24 nem megfelelő, teljes minta: 1373 darab-

ból 248 kifogásolt, 18 nem megfelelő. 

Vízmérőjavítás és hitelesítés

A Mezőföldvíz Kft. 2015 év februárjától saját víz-

mérő hitelesítési engedéllyel rendelkezik. 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

által engedélyezett és felügyelt vízmérő hitelesítő 

laboratórium a szükséges kezelő személyzettel a 

társaság rendelkezésére áll – vízmérőinek hite-

lesítése céljából.

Mikrobiológiai laboratórium       
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Városüzemeltetési feladatok

A Mezőföldvíz Kft. a főtulajdonos önkormányzat-

hoz kötődően vállalkozói szerződés alapján az 

alaptevékenysége jellegéhez szervesen kötődő 

másodlagos tevékenységeket is ellát:

 • Strand üzemeltetés: a feladata a strand sze-

zonális üzemeltetési feladatain kívül a strand 

adott éves karbantartási és felújítási-re-

konstrukciós munkálatait is jelenti. 2016-ban 

a gépész tartózkodó és I. számú pénztárhe-

lyiség teljes körű felújítása, vegyszeradagoló 

csövek teljes cseréje, túlfolyó rácsok cseréje, 

kültéri hangszórók cseréje, és egy automata 

vízalatti porszívó vétele valósult meg. Ezen 

tevékenységek a paksi főmérnökség idősza-

kos humán és eszköz kapacitásainak az egész 

éves kiegyenlített kihasználását eredménye-

zik, a szükséges vállalkozói fedezet biztosítá-

sával. A strandüzemeltetés speciális képzett-

séget és jogosítványokat igénylő feladataihoz 

alvállalkozókat vontunk be.  A paksi ürgeme-

zei strand (jegy- és bérleteladásból szárma-

zó) összesített személyforgalma 26.781 fő 

volt, a kedvezőtlen nyári időjárás az elmúlt 8 

év második leggyengébb évét eredményezte. 

Partnereink a strand területén több hagyo-

mányos és egy új eseményt rendeztek. 

 • 2016 év végéig elláttuk a Paksi Gyógyászati 

Központ gépészeti üzemeltetési feladatait. 

A PGYK üzemeltetési feladatai nagyban ha-

sonlítanak egy ivóvíztermelő és -kezelő üzem, 

illetve elosztó hálózat felügyeleti központ 

munkafolyamataihoz. A PGYK (és a strand) 

fürdővíz minőségének ellenőrzését a Mező-

földvíz Kft. saját vízminőség ellenőrző labo-

ratóriuma végezte el a 2016 évben – kihasz-

nálva az adottságot. 

 • A paksi városi csapadékvíz-elvezető rendszer 

üzemeltetése az éves karbantartásokat je-

lenti, külön szerződés keretében pedig a 

szükséges, polgármesteri hivatallal egyezte-

tett fejlesztések, rekonstrukciók is felada-

tunk. A nyílt burkolt és burkolatlan csapa-

dékvíz-elvezetők ütemezett profi lozása és 

kaszálása az előre meghatározott ütemterv 

alapján esetenként alvállalkozók bevonásával 

történik. A zárt csapadékvíz-elvezető rend-

szerek karbantartási és tisztítási folyamatai-

nál a nagyteljesítményű csatornamosó jár-

műveink is közreműködnek. A 

csator navizsgáló kamerával a városi csapa-

dékvíz-elvezetők állapotát és üzembizton-

ságát tudjuk folyamatosan fi gyelemmel kí-

sérni. A csapadékvíz-elvezetők 

üzemeltetés-biztonsága és folyamatos kar-

bantartása biztosítja a város belvíz és csapa-

dékvíz levezetését. Az előre nem várt időjárá-

si viszonyok még így is okozhatnak rendkívüli 

belvíz helyzetet a városban, amire volt példa 

2016 évben (szeptember 13).

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK
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Paks Város 2016. évben csapadékhálózatán elvégzett 
munkák összesítése negyedéves ciklusokban.

I. negyedév:
Paks csapadékhálózatán végzett csatornamosá-
sok WOMA-val: 1000 fm
Paks Dankó P. u. – Gábor Á. u. lévő kereszt víznyelő 
rács cseréje: 4 fm
Paks nyílt csapadékvíz elvezető árkok takarítása: 
6637 fm
SPAR parkolóban lévő csapadékakna és útburko-
lat javítása: 50 m2
Hidegvölgy utcai záportározó kaszálása, 
takarítása
Paks csapadékvíz elvezető árkokhoz tartozó iszap-
fogók folyamatos takarítása
Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő víznyelő 
szemek folyamatos takarítása
Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő kereszt 
víznyelő rácsok folyamatos takarítása

II. negyedév:
Paks csapadék hálózaton lévő víznyelő szemek 
cseréje: 20 db
Paks csapadékhálózatán végzett csatornamosá-
sok WOMA-val: 1000 fm
Tavasz utca 21. sz. előtt lévő keresztvíznyelő cse-
réje: 3 fm
Paks nyílt csapadékvíz elvezető árkok takarítása: 
12.951 fm
Hidegvölgy utcai záportározó kaszálása, 
takarítása
Paks csapadékvíz elvezető árkokhoz tartozó iszap-
fogók folyamatos takarítása
Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő víznyelő 
szemek folyamatos takarítása
Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő kereszt 
víznyelő rácsok folyamatos takarítása

III. negyedév:
Hidegvölgy utcai záportározó kaszálása, 
takarítása
Paks nyílt csapadékvíz elvezető árkok takarítása: 
12.951 fm
Tolnai u. – Kölesdi u. áteresz bélelése, átalakítása: 
40 fm
Levendula u. – Kálvária Temető keresztvíznyelő 
rács cseréje: 6 fm
Paks csapadékvíz elvezető árkokhoz tartozó iszap-
fogók folyamatos takarítása
Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő víznyelő 
szemek folyamatos takarítása
Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő kereszt 
víznyelő rácsok folyamatos takarítása

IV. negyedév:
Paks nyílt csapadékvíz elvezető árkok takarítása: 
6637 fm
Paks csapadék hálózaton lévő víznyelő szemek 
cseréje: 5 db
Paks, Május 1. u. nyílt csapadék árok betonozása: 
30 fm
Páli mentesítő szivattyúállás aggregátor beton-
burkolat készítése: 44 m2 
Kodály Z. u. – Búzavirág u. összekötő árokrész ja-
vítása iszapfogóval: 10 fm
Halászcsárda előtti csapadékvíz kereszt víznyelő 
rács cseréje: 19 fm
Hidegvölgy utcai záportározó vezérárok készítése: 
48 fm
Paks csapadékvíz elvezető árkokhoz tartozó iszap-
fogók folyamatos takarítása
Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő víznyelő 
szemek folyamatos takarítása
Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő kereszt 
víznyelő rácsok folyamatos takarítása

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK
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További paksi feladataink: 

 • Az Önkormányzati árvízvédelmi készenlét, 

amely az esetleges árvízi védekezést és a du-

nai csapadék- és belvíz levezetőkre telepített 

árvízvédelmi zsilipek és átemelő szivattyúk 

üzemeltetését és időszakos karbantartását 

jelenti.   

 • Az önkormányzati tulajdonú tűzivíztározó 

üzemeltetése és karbantartása a katasztró-

favédelmi tűzoltósági szakhatósági feltételek 

szerint, mellyel biztosítani kell a medencék 

feltölthetőségét és megfelelő vízzáróságát. 

 • Az önkormányzati tulajdonú öntözőhálózat 

éves üzemeltetése és karbantartási tervek 

alapján történő szükséges rekonstrukciójá-

nak elvégzése, az időszakos zárások, újranyi-

tások és intézkedések megtételével. 

 • A lakótelepi szökőkút üzemeltetése a szüksé-

ges téli időszakra történő felkészítéssel és 

karbantartási feladatokkal. 

Építőipari tevékenység

A Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási területén a tulaj-

donos Önkormányzatok részére in-house be-

szerzés keretén belül lehetőség van a víziközmű 

rendszerek egyszerű, gyors kivitelezésének a 

megvalósítására. 

A 2016 év kiemelt önkormányzati kivitelezési fel-

adatai ezek voltak:

   Baracs Község Önkormányzatánál az Ady 

Endre utca teljes ivóvíz rekonstrukciója való-

sult meg, amely 2000 méter ivóvíz gerincve-

zetékcserét és megközelítőleg 70 bekötést 

(és a hozzájuk tartozó új elzáró szerelvények 

beépítését) jelentette. A rekonstrukcióval 

érintett terület szakaszon a csapadékvíz-el-

vezetőket és járda-szakaszokat is helyreállí-

tottuk. 

   Paks város területén az utca rekonstrukciók-

nál alvállalkozóként a Vértes-Út Építő és 

Szolgáltató Kft. részére végeztük a Kinizsi 

utca ivóvíz rekonstrukciójának közműszerel-

vény építési feladatait,

  Paks város területén az utca rekonstrukciók-

nál alvállalkozóként a DC Dunakom Plusz Kft. 

részére az Ady utca ivóvíz rekonstrukciós 

munkálatai kerültek elvégzésre.

  A bérleti díj terhére végzett felújításokat min-

den településen társaságunk végzi. 2016 év-

ben is elvégeztük az üzemeltetésben lévő 

önkormányzati tulajdonú víziközművek re-

konstrukciós és felújítási feladatait. A re-

konstrukciós és felújítási munkákra a bérleti 

díjak nyújtottak fedezet, a fejlesztések terve-

zése és előkészítése (amennyiben erre lehe-

tőség volt) már 2015-ben elkezdődött, a Ma-

gyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz benyújtott gördülő fejlesztési ter-

vekkel összhangban.  

További feladatok voltak a megrendelésre végzett 

házibekötések, mellékmérőcserék. 

 A kisebb jelentőségű tárgyi eszközök bérbeadá-

sán kívül két feladatból származott 2016-ban ár-

bevétel: 

 •  2016-ban társaságunk végezte a csámpai víz-

mű üzemeltetési feladatait. 

 • Egyedi tételként jelent meg a bérleti-üzemel-

tetési szerződés megszűnésekor az elszámo-

lásból adódó bevétel.  

Paksi ürgemezei strandfürdő
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Elsődleges tevékenység összefoglaló adatai

IVÓVÍZ ÁGAZAT

Főmérnökség Ellátott 
települések 

száma

Ellátott 
lakosság 

száma

(Gerinc) 
vezeték-

hossz

Üzemelő 
kutak/ víztisz-
títási techno-
lógiák száma

Kitermelt/
átvett víz-

mennyiség (m3/
év)

BONYHÁDI 17 28 425 204 222 34/11 1 446 307

DUNAFÖLDVÁRI 9 31 140 292 842 18/8 1 530 563

PAKSI 9 32 208 227 552 33/4 1 807 853

PÉCSVÁRADI 12 8 394 122 926 10/4 505 143

SZÁZHALOMBATTAI* 1 18 482 90 990 12/1 754 940

ÖSSZESEN 48  118 649    938 532     107/28     6 044 806    

SZENNYVÍZ ÁGAZAT

Főmérnökség Ellátott 
települések 

száma

Ellátott 
lakosság 

száma

(Gerinc) 
vezeték-

hossz

Átemelők / 
szennyvíz-

tisztító 
telepek

Tisztított/átadott 
szennyvíz-

mennyiség (m3/
év)

BONYHÁDI 15 28 124 228 083 163/6 789 843

DUNAFÖLDVÁRI 9 33 425 258 953 72/3 799 927

PAKSI 5 31 942 135 957 25/3 945 955

PÉCSVÁRADI 4 4 959 39 657 4/2 214 714

SZÁZHALOMBATTAI* 1 18 482 63 532 12/1 239 053

ÖSSZESEN  34     116 932     726 182     276/15     2 989 492    

* Üzemeltett időszak 2016.01.01-2016.03.31.
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Bevételek

A 2016 évi árbevétel 2.512 M Ft, 11%-kal marad el 

az előző év adatához képest. Az összes bevétel 

2.591 M Ft, az előző évi bevétel 91%-a, és a 2014 

évi bevételt kevéssel meghaladó mértékű. 

A százhalombattai értékek fi gyelmen kívül ha-

gyásával a 2016 évi árbevétel teljesítés az előző 

évi nettó árbevétel 99%-a. 

A százhalombattai csökkenés mellett 2016-

ban növekedést jelentett a dél-fejéri szennyvíz-

rendszer második ütemének megvalósulását kö-

vető szennyvízágazati növekedés, az előszállási 

szennyvízrendszer elindulása, valamint a száz-

halombattai szerződésfelbontás bevétele, csök-

kenő hatást jelentett a kedvezőtlen időjárás. 

(A saját teljesítmények aktivált értéke 18.720 e 

Ft volt, ami a laborberuházáson végzett saját 

munkát és a vízmérőjavító műhely tevékenységét 

takarja.) 

A bevételek megoszlása: 
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Beszerzések

Társaságunk lehetőségei a költségek alakulásá-

ra csekélyek; a beszerzések szabályozásával, 

versenyhelyzet teremtésével tudjuk a költsége-

ket szabályozottan kézben tartani (nagy költség-

csökkenéseket az első években tudtunk elérni). 

A közbeszerzés és beszerzés eredményei:

A Mezőföldvíz Kft. a 2013. május 30-án hatályba 

lépett, a MEKH és a taggyűlés által is jóváhagyott 

„Beszerzési és Szerződéskötési Szabályzat” 

(BSZSZ) szerint bonyolítja a beszerzéseit. A be-

szerzésekről minden évben az alábbi szerkezet-

ben beszámoltunk.

A 2016. évre vonatkozó nagy közbeszerzések 

  Vízszerelési anyagok és épületgépészeti be-

rendezések, szerelvények (nemzeti közbe-

szerzési eljárásrend)

 - négy ajánlattevő cég

 - a beszerzés becsült nettó értéke 84.700 e Ft

 - a legjobb ajánlattevő az Eurofl ow Zrt. 82.604 

e Ft nettó értékű ajánlattal

 - a megtakarítás összege 2.095 e Ft

  Villamos energia (villanyáram) beszerzése 

(nemzeti közbeszerzési eljárásrend)

 - négy ajánlattevő cég

 - a beszerzés becsült nettó értéke (bázis áron) 

113.920 e Ft

 - a legjobb ajánlattevő az E.ON Energiakeres-

kedelmi Kft. 97.281 e Ft nettó értékű aján-

lattal

 - a megtakarítás összege 16.640 e Ft

  Vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás 

2014–2017 (Uniós eljárásrend)

 - három ajánlattevő cég

 - a beszerzés becsült értéke 120.000 e Ft/3 év

 - a legjobb ajánlattevő a Groupama Garancia 

Biztosító Zrt. 103.145 e Ft/3 év

 - a megtakarítás összege 16.855 e Ft/3 év 

(= 5.618 e Ft/év) 

A megtakarítások a becsült értékhez képest szá-

mítódnak.

Közbeszerzésen kívüli beszerzések 

Ezen beszerzési eljárások bonyolítása szintén 

hatályos „Beszerzési és Szerződéskötési Sza-

bályzat” alapján történik.

 •  Könnyített beszerzési eljárás (lehetőség sze-

rint 5 ajánlattévő megkeresésével): 2016. év-

ben ilyen eljárás nem került lefolytatásra.

 •  Ajánlatok bekérésével induló beszerzési eljá-

rások: azon beszerzéseknél kerül alkalma-

zásra, ahol nincs hatályos szállítói szerződés 

vagy annak megkötése még folyamatban van. 

 •  Lehetőség szerint legalább 3 szállítótól ké-

rünk árajánlatot, majd közülük a legkedve-

zőbb árat adótól rendeljük meg az adott anya-

got, szolgáltatást. 

 •  A tapasztalati adatok alapján az árajánlatok 

között akár 10–25%-os eltérések is vannak 

(szivattyú felújítás, új szivattyúvásárlás, villa-

mos alkatrészek stb). 

 •  Havária helyzet: azonnali beszerzés lebonyo-

lítása az üzembiztonság mielőbbi helyreállí-

tása, illetve a további károkozások megelőzé-

se érdekében.
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Költségek, ráfordítások

A költségek, ráfordítások alakulása tekintetében 

megállapítható, hogy az anyagjellegű ráfordítá-

sok, a személyi jellegű ráfordítások és az érték-

csökkenés előző évhez viszonyított aránya (88, 90 

és 90%) követte az árbevételnél és az összes be-

vételnél tapasztalt elmozdulást. Ugyanez nem 

mondható el a nagyrészt az adókat és az érték-

vesztést tartalmazó, az értékesítés nagyságától 

kevésbé függő egyéb ráfordításokról (2016 évi 

érték a 2015 évi érték 101%-a). 

A költségek, ráfordítások nagy hányadát az 

51%-ot képviselő anyagjellegű ráfordítások (ezen 

belül az ötödét, az összes költség, ráfordítás tize-

dét jelentő villamos energia költség), a 30%-ot 

jelentő személyi jellegű ráfordítások, valamint 

16%-os aránnyal az egyéb ráfordítások adják. 

A kiugróan magas összegű közművezetékadó 

(209 M Ft) az elsődleges tevékenységből szárma-

zó árbevétel 8,4%-át viszi el, ami a rezsicsökken-

tésből adódó nem egészen 10%-nyi árbevétel-

csökkenéssel (mintegy 160 M Ft) együtt erősen 

befolyásolja a társaság eredményességét. 

A tevékenység jellege szükségszerűvé teszi 

megfelelő géppark (nehézgépjárművek és kiste-

hergépjárművek) rendelkezésre állását. A társa-

ság 31 nehézgép- és nagytehergépjárművel, 45 

kistehergépjárművel és 5 személygépjárművel 

(cégautóval) rendelkezik. Az üzemanyagköltség 

2016-ban 45.281 e Ft volt, az előző évi adat 94%-a. 

Ebből a részben „kulcsos” autóként használt 

cégautók üzemanyagköltsége 3.296 e Ft (136.072 

futott km). 

Üzemanyag-felhasználás statisztika: az üzem-

anyag normák a 60/1992. (IV.I.) kormányrendelet 

alapján vannak fi gyelembe véve. Amennyiben a 

rendelet nem tartalmazza valamely munkagép, 

építőipari kisgép üzemanyag felhasználási nor-

máját, abban az esetben a vonatkozó gépkönyv-

ben meghatározott – ennek hiányában tapaszta-

lati adatok alapján – történik az elszámolás.

Az üzemanyag elszámolás alap dokumentá-

ciói: menetlevelek (naponta kiállítva), gépüzem-

naplók, MOL Silver csak tankolásra feljogosító 

üzemanyag kártyák alapján kapott tankolási bi-

zonylat, kivételes esetben készpénzes üzem-

anyag vásárlás (kártya hiba, új eszköz stb).

A felsorolt bizonylatok ellenőrzése, feldolgozá-

sa havonta történik, ennek során a fentiekben 

meghatározott jogszabály, gépkönyv, egyéb mó-

don megállapított üzemanyag normák összeha-

sonlításra kerülnek a tényleges havi tankolási 

bizonylat és a menetlevelek és gépüzemnaplók 

futásteljesítményei és gépüzemórája alapján 

számított tényleges üzemanyag fogyasztással. 

A normától jelentős mértékben pozitív irányban 

eltérő (túlfogyasztás) esetén kivizsgáljuk a konk-

rét esetet. A fentiek alapján menetlevél vezetési 

kötelezettség nélkül (céges személyautók, saját 

személygépkocsik) történik az üzemanyag elszá-

molás a vonatkozó kormányrendeletben megál-

lapított normák alapján (átalánynorma) hozzá-

rendelve az aktuális havi NAV által meghatározott 

üzemanyag egységárakat.
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A ráfordítások között leltárhiányból adódó 

veszteség az elmúlt 3 évben az alábbiak szerint 

jelent meg (az adatok elenyészően alacsony érté-

kére tekintettel az adatok forintban):

Raktár
leltár eltérés

2013. 
hiány 

2015. 
hiány

2016.
h i á n y /
többlet

Paksi 1.042 310 827
Bonyhádi 1.679 827 -630
Pécsváradi 787 869 1 559
Dunaföldvári 1.877 944 634
Százhalombattai 703 3.244 -

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a há-

rom év leltárhiányának összege 7 ezer Ft. Az öt 

főmérnökségi raktárban a készletérték nagyság-

rendje 25-30 millió forint, a kimutatott leltárhi-

ány elenyésző, így nem igényelt különösebb in-

tézkedést. A kimutatott leltárhiányok döntően 

abból adódtak, hogy sok azonos elnevezésű 

anyagféleség van, általában csak méret és me-

net paraméterek alapján különböznek egymás-

tól, így ezen hiányok oka a könnyű összekever-

hetőség volt.

A számviteli eredménykimutatáshoz képest 

részletesebb bontásban bemutatjuk a költségek, 

ráfordítások szerkezetét, értékeit (e Ft).

Anyagjellegű ráfordítások 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
Áram költség 127 242 234 100 250 622 302 059 250 974
Átvett víz 1 514 3 056 54 476 58 280 57 978
Átadott szennyvíz 10 049 47 861 87 288 118 569 120 763
Bérleti díj 53 352 106 319 157 842 165 599 139 186
Egyéb anyagjellegű ráfordítás 341 044 498 146 667 788 814 196 711 755
Közvetített szolgáltatások értéke 17 853 37 710 41 556 88 999 90 729
Anyagjellegű ráfordítások összesen 551 054 927 192 1 259 571 1 547 702 1 371 385

Személyi jellegű ráfordítások 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
munkavállalók bérköltsége 250 134 467 378 625 822 610 716 540 797
megbízási díjak 1 843 1 872 1 540 1 095 1 381
bérköltség összesen 251 977 469 250 627 362 611 811 542 178
betegszabadság és költségtérítések 9 140 16 689 20 763 18 231 17 634
béren kívüli juttatások 9 028 22 083 27 083 26 728 24 268
kifi zetőt terhelő szja 3 468 6 831 8 494 5 759 5 894
egyéb személyi jellegű kifi zetések 10 098 17 173 19 458 6 425 11 399
személyi jellegű egyéb kifi zetések 
összesen

31 734 62 776 75 797 57 144 59 194

szociális hozzájárulási adó 63 877 116 116 155 380 149 906 131 826
egészségügyi hozzájárulás 3 531 8 749 10 529 6 054 7 316
munkaerőpiaci járulék 0 0 0 0 0
szakképzési hozzájárulás 3 809 7 070 9 408 9 130 8 085
rehabilitációs hozzájárulás 1 929 6 559 7 137 4 823 2 797
bérjárulékok összesen 73 146 138 493 182 455 169 913 150 025
Személyi jellegű ráfordítások összesen 356 857 670 520 885 614 838 868 751 396
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Egyéb ráfordítások 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
Vízkészlethasználati járulék 8 926 19 657 24 577 26 605 21 840
Vízterhelési díj 19 497 31 631 31 358 36 111 33 903

Helyi adók 15 922 29 649 39 205 43 058 40 390
Közműadó 0 111 584 165 491 210 383 209 077
Egyéb ráfordítás 51 020 135 674 79 676 75 093 89 010
Összes egyéb ráfordítás 95 365 328 195 340 307 391 250 394 220

A költségek, ráfordítások nagy része FIX, ÁLLANDÓ KÖLTSÉG, mely nem függ a 

mennyiség től és  a realizált árbevételtől.  

Az ágazat jellemző adata, hogy a teljes ráfordításainak hozzávetőleg 45%-át teszik ki az 

anyagjellegű, valamivel több mint 25%-át pedig a személyi jellegű ráfordítások. Az elszá-

molt éves értékcsökkenési leírás az összes ráfordítás tizede. A fennmaradó 20%-ot az 

egyéb ráfordítások jelentik, melyben a legjelentősebb tétel a fi zetendő közműadó. A vízi-

közmű szektorban – a többi hálózatos iparághoz hasonlóan – kiemelkedően magas a 

mennyiségtől független fi x költségek aránya, óvatos becsléssel is legalább 80%. 

RÉSZBEN FIX, RÉSZBEN VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK

Közvetlen anyagköltség: 95%-ban fi x költség a közvetlen anyagköltség, a javítások, kar-

bantartások költségei nem függnek a szolgáltatott mennyiségtől. Az ebbe a kategóriába 

tartozó technológiai vegyszer költsége miatt 5%-ban változónak tekinthető a költségnem. 

Technológiai villamos energia költsége: A vízművek, illetve szennyvíztelepek működteté-

séhez szükséges technológiai villamos energia költsége 90%-ban fi x, a szolgáltatott 

mennyiségtől csak egyes tevékenységek (pl. szivattyúzás) energiaigénye függ, a telepek 

működtetéséhez szükséges energiaigény nem változik.

Igénybe vett szolgáltatások: 90%-ban fi x az igénybe vett szolgáltatások mértéke, a szol-

gáltatott mennyiségtől csak kisebb mértékben függ a költségnem értéke.

Egyéb ráfordítások: Az egyéb ráfordításoknak a közműadóval, szennyvízbírsággal és kör-

nyezetterhelési díjjal csökkentett része 60%-ban fi x költség, a tételek jelentős része (pl. 

értékvesztés, árbevétel-arányos adók) a szolgáltatott mennyiségtől függően változnak.

VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK

Vásárolt víz költsége: A vásárolt víz költsége tisztán változó költség, mértéke egyenes 

arányban követi az értékesített ivóvíz mennyiségének változását.

Környezetterhelési díj: A környezetterhelési díjat a felszíni vízbe bocsátott tisztított 

szennyvíz után kell fi zetni a tisztítás után még jelenlévő szennyezőanyagok mennyisége 

után. A díj a számlázott  (valójában a tisztított) szennyvíz mennyiségével arányos, változó 

költség.

Az állam és a tulajdonos önkormányzatok számára kifi zetett főbb tételek (e Ft):
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Eredmény

A Mezőföldvíz Kft. a 2016-os üzleti évet 10.593 e 

Ft üzemi eredménnyel és 5.893 ezer Ft adózott 

eredménnyel zárta. Az eredményt a költségcsök-

kentésre gyakorolt intézkedéseken kívül kedvező 

irányba befolyásolta a százhalombattai bérleti-

üzemeltetési szerződés megszűnése kapcsán 

született elszámolás eredménye. 

Az eredmény alakulására (csökkenésére) nagy 

hatással van a rezsicsökkentés és a közműveze-

tékadó. A null-szaldó körüli eredményt a 370 M 

Ft forráselvonás tükrében indokolt megítélni. 

Vagyoni és pénzügyi helyzet

A társaság vagyoni és pénzügyi helyzete 2016-

ban javult.

A legnagyobb tulajdonos önkormányzat 2015 

és 2016 decemberében 100-100 M Ft tőkeeme-

lést hajtott végre. Mindkét tőkeemelés cégbíró-

sági bejegyzése a következő év elejére húzódott, 

ezáltal a jegyzett tőke növekedése még csak a 

2015 évi tőkeemelést tartalmazza, a 2016 év végi 

jegyzett tőke utalás a 2016 évi beszámolóban az 

egyéb rövidlejáratú kötelezettségek soron szere-

pel. A saját tőke a 2016 évi beszámolóban az elő-

ző évi érték 149%-a. 

A mérlegfőösszeg 3%-kal növekedett az előző 

évhez képest. Az eszközökön belül a befektetett 

eszközök aránya csökkent. Kedvező ebben, hogy 

a forgóeszközökön belül december 31-én maga-

sabb volt a pénzeszközök aránya, kedvezőtlen, 

hogy a befektetett eszközök értéke is csökkent – 

beruházásokra, fejlesztésekre nincs forrás. 

A forrás oldalon kedvező elmozdulás a kötele-

zettségek értékének (4%-kal) és arányának 

(70%-ról 66%-ra) csökkenése. 

EREDMÉNYKIMUTATÁS
A tétel megnevezése Előző év

2015 
e Ft

Tárgyév
2016
e Ft

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 2 826 804 2 512 018
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 18 720

III. Egyéb bevételek 31 288 79 180
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1 547 702 1 371 385
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 838 868 751 396
VI. Értékcsökkenési leírás 91 151 82  324
VII. Egyéb ráfordítások 394 526 394 220

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -14 155 10 593
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -8 140 -3 145
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) -22 295 7 448

D. ADÓZOTT EREDMÉNY -25 011 5 893
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Kintlévőségkezelés 

A kintlévőségkezelés kiemelt feladatunk, mely-

ben a víz- és csatornadíj tartozással rendelkező 

lakossági vevők esetében a mozgásterünket 

csökkenti, hogy a vízellátás a felhasználók alap-

joga. A hátralékbehajtást nehezíti a mindenna-

pokban tapasztalható fogyasztói fi zetési készség, 

a fi zetési hajlandóság romlása, továbbá számos 

jogszabályi korlát. A kintlévőségek behajtására a 

következő intézkedéseket alkalmaztuk: 

  Követeléseink csökkentése érdekében évente 

több alkalommal felszólító leveleket küldünk 

szolgáltatási területünk egészére. A fi zetési 

felszólító levelek eredményességét jelentő-

sen befolyásolja ágazatunk sajátossága: a 

vízszolgáltatás az egyetlen közszolgáltatás, 

amelyben a szolgáltató nem élhet a szolgál-

tatás megszüntetésének lehetőségével. Eb-

ből adódóan a fogyasztók szempontjában a 

vízdíjfi zetés a rendezendő számlák között a 

legutolsó a sorban. 

   A lakossági felhasználók esetén követelése-

ink behajtására a fi zetési meghagyásra törté-

nő átadás lehet lehetőség: a jövedelemmel 

rendelkező, ingó-, ingatlantulajdonos fel-

használók ebben az esetben előbb-utóbb 

kénytelenek lesznek a hátralékot megfi zetni. 

Emellett a szűkítés jelenthet megoldást. Fon-

tos megjegyezni, hogy a törvényi keretek által 

biztosított lehetőségek sem jelentenek száz-

százalékos megoldást, hiszen a szűkítés mel-

lett a követelésünk, ha legtöbbször kisebb 

mértékben is, de tovább növekszik.

   A közületi felhasználók nemfi zetése esetén 

egyes vállalkozói körben jellemző a telefonos 

emlékeztetést követő pénzügyi teljesítés. Elő-

fordult – a törvényi előírások betartása mel-

lett – a szolgáltatás felfüggesztése céljából 

történő megjelenés.

   A felszámolás alá került cégek esetén hitele-

zői igénybejelentéssel élünk.

   Jelentős problémát okoz az állami intézmé-

nyekkel szembeni követelések behajtása, 

mint például a KLIK, egészségügyi intézmé-

nyek, katasztrófavédelmi szervek. Ezek ese-

tében a kikötés, mint szankció nem alkalmaz-

ható.

   Rendszeresen megvizsgáljuk külső behajtó 

cég bevonásának lehetőségét a hátralékke-

zelésbe, de az ajánlatok a könnyen behajtha-

tó, belső kintlévőségkezelőink által is köny-

nyen mozdítható friss követelések behajtására 

vonatkoznak. A problémás kintlévőségek be-

hajtására nem érkezett még megfelelő aján-

lat.

A követelésbehajtás eredményességének javí-

tása folyamatosan a célkitűzések között szere-

pel, a feladat végrehajtásának sikerességét 

azonban számos körülmény nehezítette, akadá-

lyozta. 

A hátralékkezelés hatékonysága érdekében új 

lépéseket vezettünk be a 2015. évben, melyet a 

2016. év folyamán növekvő hatékonysággal alkal-

maztunk. 

   A hatékonyság növelése érdekében bővítettük 

kintlévőségkezeléssel foglalkozó kollégáink 

létszámát 4 főre.

   A kintlévőségek kezelését könnyíti a BI infor-

matikai rendszer bevezetése is, amely többek 

között lehetőséget biztosít főmérnökségen-

ként a hátralékos felhasználók különböző 

szempontok szerinti listázására.

   Részletfi zetési lehetőséget korábban is és je-

lenleg is minden fi zetési szándék megjelené-

se esetén biztosítunk felhasználóink részére. 

Az adatok alapján a megállapodásban vállalt 

kötelezettség teljesítése sok esetben nem a 

komoly fi zetési szándékot tükrözi, egyfajta el-



56

pénzügyi kimutatások

Közműmutatók

Mindhárom közműmutató (jelentős részben a 2016-ban könyvelt 2015 évi tőkeemelés eredménye-

ként) értéke javulást mutat és megfelel a jogszabályi elvárásoknak:

 

VII. KÖZMŰ MUTATÓK

MUTATÓK 2015 2016  Index 

Tőkeerősségi mutató  0,21     0,30   146%

Eladósodottsági mutató  0,70     0,66    94%

Likividitási mutató (közmű)  0,95    1,05    110%

MÉRLEG, VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

odázásként szolgál. Összesen 457 db élő 

részletfi zetési megállapodást tartunk nyil-

ván. A részletfi zetést be nem tartó felhaszná-

lókkal kötött megállapodást felmondjuk és 

fi zetési meghagyásos eljárást kezdeménye-

zünk ellenük.

   A 2015 évtől a fi zetési meghagyásokat és az 

ezek eredményeként induló végrehajtásokat 

helyeztük előtérbe. 2016 áprilisától a fi zetési 

meghagyásokat a kintlévőségkezelő kollégák 

kezdeményezik, ügyvéd bevonása nélkül. 

Ügyvéd bevonására kizárólag a felhasználó 

ellentmondása esetén van szükség. Az elindí-

tott fi zetési meghagyások száma jelentősen 

növekedést mutat.   

A fi zetési meghagyás eredményességét hosz-

szú távon várjuk realizálódni. A 2015 évben 

kezdeményezett fi zetési meghagyásokból a 

2016 év végén származott bevételünk. A fi ze-

tési meghagyások kibocsátását követően, ha 

kis mértékben is, de tapasztalható volt a fi ze-

tési hajlandóságban is javulás. A fi zetési meg-

hagyás kibocsátást követően azonban a köz-

jegyző a kötelezett részére, indokolt kérelme 

alapján fi zetési halasztást, részletfi zetést en-

gedélyezhet. 

További nehézséget jelentett a magánszemé-

lyek természetes azonosító adatainak pótlá-

sa, mivel a korábban átvett adatok erősen hi-

ányosak voltak. Ennek pótlása a napi 

ügyintézés során folyamatos, a még fel nem 

dolgozott szerződésekből az adatok rögzíté-

sére egy munkavállaló ki van jelölve, a fi zetési 

meghagyásokhoz a hiányzó adatok beszerzé-

sének folyamata a kormányhivataloktól (ok-

mányirodáktól) ki van alakítva, folyamatos.

  A fi zetési meghagyások indítása mellett rend-

szeresen küldünk fi zetési felszólításokat fel-

használóink részére. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a követelés-

behajtás érdekében társaságunk jelentős erőfe-

szítéseket tesz. 

A kintlévőségkezelés témában külön előter-

jesztés, beszámoló készült Paks Város Önkor-

mányzata kérésére. 
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MÉRLEG ESZKÖZÖK
A tétel megnevezése Előző év

2015
e Ft

Tárgyév
2015
e Ft

A. Befektetett eszközök 340 221 286 163
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 79 044 61 042
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 261 142 225 096
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 35 25

B. Forgóeszközök 682 704 761 479
I. KÉSZLETEK 30 776 33 949
II. KÖVETELÉSEK 625 804 601 667
III. ÉRTÉKPAPÍROK 420 420
IV. PÉNZESZKÖZÖK 25 704 125 443

C. Aktív időbeli elhatárolások 9 884 11 145
Eszközök összesen 1 032 809 1 058 787

MÉRLEG

MÉRLEG FORRÁSOK
A tétel megnevezése Előző év

2015
e Ft

Tárgyév
2016
e Ft

D. Saját tőke 215 076 321 169
I. JEGYZETT TŐKE 203 770 303 770

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 420 420
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 410 210
III. TŐKETARTALÉK 907 907
IV. EREDMÉNYTARTALÉK -6 603 -17 547
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 42 423 28 356
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -25 011 5 893

E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 720 697 694 603
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 33 638 490
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 687 059 694 113

G. Passzív időbeli elhatárolások 97 036 43 015
Források összesen 1 032 809 1 058 787
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