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Évértékelés – 2018
2019. április 4-én a Mezőföldvíz Kft. hetedik 
életévét töltötte be. Iskolaéretté vált. A 2012-
2014-es időszak volt az alapítás megszervezé-
sének, a működési engedély megszerzésének, 
valamint az integrációs folyamat végrehajtásá-
nak korszaka. E 3 év munkája alapozta meg a 
szervezet stabil működését. A következő két-
éves időtartam a finomhangolásról, a műkö-
désfejlesztésről, a gazdasági hatékonyságnöve-
lésről szólt. Ezt követően – megint csak újabb 
szakaszként – a 2017-2018-as évek bizony a 
válságkezeléssel teltek. Legnagyobb kihívást a 
finanszírozási hiány és a fluktuáció, ezen belül 
is a szakemberek utánpótlása, valamint meg-
tartása jelentette. De ezen nehéz időszakokban 
is fenntartottuk a biztonságos szolgáltatást az 
év 365 napjának 24 órájában. Ha komoly meg-
szorítások árán, illetve saját eszközeink (pl. 
gépjárművek, irányítástechnikai és informatikai 
eszközök) fejlesztésének elhalasztásával is, de 
megőriztük a pénzügyi stabilitást.

Finanszírozás, gazdálkodás – 2018
A pénzügyi stabilitás fenntartása az utóbbi két 
évben egyre nehezebben ment. A kötelező, ám 
indokolt béremelések és a villamosenergia árá-
nak drasztikus növekedése évi 110-120 millió Ft 
plusz (fedezetlen) költséget jelentett, amit saját 
forrásból, kötelező feladatok elhagyásából vagy 
elhalasztásából már nem lehetett kigazdálkodni.  
A menedzsment kénytelen volt népszerűtlen 
szerepben is fellépni: a tulajdonos önkormányza-
toktól – tőkeemelés formájában – forrást kért a 
2018-ban kétszer is megtartott taggyűlésen.

E nehéz időszakban a cégvezetésnek újra ha-
tározott döntést kellett hoznia: vagy „kihozza” a 
működés eredményét továbbra is nullszaldó kö-
rülire (és ezzel kockáztatja az ellátás biztonságát), 
vagy vállalja a veszteséges működést és fenntart-
ja a szolgáltatás színvonalát. Mi ez utóbbi mellett 
döntöttünk.

Az árbevételnövelést eredményező ivóvíz- és 
csatornadíjak emeléséhez nincs joga sem az el-
látásért felelős tulajdonos önkormányzatoknak, 
sem a szolgáltatónak. Hitel (mindegy, hogy banki 
vagy tagi) felvétele az üzemeltetésre teljesen ész-
szerűtlen lépés lett volna, és vállalhatatlan koc-
kázatot is jelentett volna. Az állami beavatkozás 
– mint pl. a közművezeték-adó kivezetése vagy a 
díjemelés – pedig eddig váratott magára. Maradt 
a piacgazdaságban alkalmazott és a gazdasági 
társaságokról szóló törvény szerint kötelező tulaj-
donosi hozzájárulás mint külső forrás bevonása. 
Erről döntött 88%-os szavazattöbbséggel a 47 te-
lepülés polgármestere 2018. november 5-én.

Gazdálkodásunk pozitívuma, hogy a kintlévő-
ségeink növekedése lényegében megállt: a köve-
teléseken belül továbbra is meghatározó a víz- és 
csatornadíjakból származó hátralék. A fogyasztók 
fizetési hajlandósága kis mértékben javult, de a 
kintlévőségkezelés továbbra is kiemelt feladat 
maradt. 

Mindazonáltal a gazdálkodás „eredménye”– ami 
a tőkeemeléssel nincs közvetlen összefüggésben 
– sajnos mínusz százharminchatmillió forint lett. 
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Üzemeltetés – 2018
A Mezőföldvíz Kft. három megyére kiterjedő tevé-
kenységét meghatározó főbb üzemeltetési, szol-
gáltatási adatok 2018. évben nem változtak.

A rendszerek meghibásodását vagy üzemza-
varát jellemző statisztikai adatok mutatják, hogy 
az ivóvíz- és szennyvízrendszerek elöregedése és 
a szükséges rekonstrukciók pótlása azonnali be-
avatkozást igényel.

A 2018. évben is jelentős hibaszámot „produkált” 
a szennyvízátemelő-szivattyúk meghibásodása, 
ez részben a helytelen szennyvízrendszer-hasz-
nálatból (idegen anyagok bejutása a rendszerbe), 
részben pedig az elöregedett szivattyúállomány-
ból adódik. 

A hálózati hibaelőfordulások számát növeli a 
tervszerű karbantartások ritkulása vagy elmara-
dása. Ennek 3 fő oka van: egyrészt a mindennapi 
rutin részévé a hibaelhárítás vált, másrészt a 2018. 
évben már igen nagy gondot okozott a szakkép-
zett munkaerő-hiány és harmadrészt fokozódott a 
pénzhiány. A tervszerű megelőző karbantartások 
és rekonstrukciók növelésével a hibaszámok nyil-
vánvalóan csökkenthetőek lennének.

Közműfejlesztések – 2018
Jó hír, hogy jelentős beruházások, rekonstruk ciók 
több településen indultak, illetve fejeződtek be. 

A települési víziközműrendszereken a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) által elfogadott 2018–2031. évi gördülő 
fejlesztési terv alapján a bérleti-üzemeltetési szer-
ződés B5 mellékletében meghatározott 2018. évi 
rekonstrukciós feladatokat elvégeztük. Az önkor-
mányzatoknak részben saját forrás bevonásával, 
részben eu ró pai uniós pályázati forrás (KEHOP) 
bevonásával volt lehetőségük a víziközműveik 
rekonstrukció jára, illetve fejlesztésére. 

Az ivóvízminőség-javító és a szennyvízelveze-
tés és -tisztítás hatékonyságát növelő fejleszté-
sek több éves előkészítő munkát követően tudnak 
megvalósulni. Ezeknek az előkészítésében nem 
minden esetben vett részt a Mezőföldvíz Kft., de 
amint a tervezési és kivitelezési szakaszba kerül-
tek a fenti projektek, a társaságot üzemeltetői vé-
leményezőként keresték meg.

Az önkormányzati finanszírozással megvalósu-
ló rekonstrukcióknál, fejlesztéseknél a Mezőföld-
víz Kft. kivitelezőként is közreműködött.

Fogyasztói kapcsolatok – 2018
2018. április 26-ával hatályba lépett új üzletsza-
bályzatunk. Lényeges tartalmi módosulások 
történtek az alkalmazott műszaki szolgáltatási 
díjakban, az adatvédelmi szabályokban és az ügy-
félszolgálati irodák nyitvatartási rendjében. 

A nyitvatartás rendjének módosítása eredmé-
nyeként, az erőforrásokat átcsoportosítva javítot-
tuk a háttérfeladatok végzésének, a telefonos ügy-
félfogadás és a panaszkezelés hatékonyságát.

A felhasználói elégedettség felmérés 2018. jú-
lius 01-től lépett életbe. A felmérés részeként le-
hetőséget biztosítunk felhasználóink részére az 
ügyintézés, az ügyintézők értékelésére. 

A MEKH által megbízott szervezet által készí-
tett részletes jelentés alapján társaságunk ered-
ményei az ágazati átlagnak megfelelően, illetve 
afölött alakulnak. 

2017 2018

Ellátott települések

Felhasználói egyenérték

Víziközműrendszerek (víz)

Víziközműrendszerek (szv)

Vízhálózat (km)

Szennyvíztisztító-telep

Árbevétel [Mrd Ft]

47

169 746

39

21

827

2,39

47

168 885

39

21

827

14

2,35

Mutatószám

14

Kitermelt ivóvíz (e m3) 5 618 5 672

Elvezetett szennyvíz (e m3) 3 692 3 953

Átlagos munkavállalói létszám 203 202

Szennyvízhálózat (km) 684684
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Felkészülés, 2019. évi tervek
 • A víziközmű törvény szerint már 2018-ban 
elkészítettük minden településre és minden 
víziközműrendszerre az ún. gördülő fejlesztési 
terveket (GFT), amelyek kiterjednek a meglévő 
rendszerek rekonstrukcióira és újak beruházá-
saira is.

 • A tervek 3 időszakra vonatkoznak: 2019. év  
(1 év), 2020–2024. évi időszak (5 év) és a 2025–
2033. időszak (9 év). Az egyes terveket – köz-
igazgatási eljárás keretében – a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a 
területi katasztrófavédelmi igazgatóságok (mint 
vízügyi és vízvédelmi szakhatóságok) határozat-
tal hagyják jóvá. Bízunk benne, hogy az egyes 
terveknek a pénzügyi fedezete is meglesz.

 • A megkezdett önkormányzati tulajdonú vízi-
közmű-beruházások befejezése kiemelt fel-
adat. A kivitelezésbe csak kisebb mértékben 
tudunk belefolyni, de az átvétel, a próbaüzem 
is jelentős ráfordítást igényel.

 • Ellátási területünk egy részét érinti a paksi 
atomerőmű kapacitásbővítési beruházása. 
2018-ban jelentős előkészítő munkában vet-
tünk részt a PIP Közép-Duna Menti Térségfej-
lesztési Nonprofit Kft. megbízásából. A feladat 
nemcsak üzemeltetői adatszolgáltatást jelen-
tett/jelent, hanem a döntéselőkészítéshez 
alapvetően szükséges műszaki elemzéseket, 
költség- és határidő-becsléseket, valamint a 
szolgáltatói tapasztalatok alapján kialakított 
fejlesztés-stratégiai irányok meghatározását 
is. A feladat két területre fókuszál:

 - a Paks2 és Paks város ivóvíz-, szennyvíz- és 
csapadékcsatorna rendszereire (már 2017. 
második felében megkezdtük és folyamato-
san zajlik) és

 - a paksi térség településeire (2018. év végén 
kezdtük meg és 2019-ben folytatjuk).

 • A finanszírozás fenntartásának továbbra is 
alapja a folyószámlahitel-szerződésünk az 
OTP Bankkal. Ezen túl, további segítségként 
külső, pályázati forrásokat kívánunk bevonni 

a rekonstrukciós munkákhoz, és energiaha-
tékonyság-növelő beruházásokkal kívánjuk 
csökkenteni a villamosenergia-költségeket. 
Igyekszünk fenntartani továbbra is (másodla-
gos tevékenyégként) az építőipari, kivitelezési 
képességünket, vagy saját erőforrásokkal és/
vagy alvállalkozók bevonásával. Mindezen túl 
Paks térségében – a Paks2 beruházáshoz 
kapcsolódóan, a betelepülő cégektől – több 
közműfejlesztési hozzájárulásra is számítunk.

 • A 2018-ban elindított és 2019. évi feladatként 
jelentkező két pályázati lehetőséget szeret-
nénk kiaknázni. A víziközműrendszerek re-
konstrukciójára 1,5 milliárd Ft-os, az energia-
hatékonyság javítására 5 milliárd Ft-os alapot 
hozott létre az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium. Ebből az ellátási területünk telepü-
lései 158 millió Ft összegben tudtak benyújtani 
pályázatot, amelyeket teljes mértékben mun-
katársaink készítettek elő, illetve dolgoztak ki.

 • Az alaptevékenység fenntartásához azon-
ban – mint ahogy már több éve hangsúlyoz-
zuk – jogszabályváltoztatásokra van szükség. 
Egyetértünk és sürgetjük a MaVíz/Századvég 
tanulmányban javasolt közművezeték-adó ki-
vezetését és a díjak rendezését.

Összegző megállapításunk, hogy a szolgáltatás 
színvonalát még így is megtartottuk. Sőt javítot-
tuk azon tevékenységeinket, amelyeket jelentős 
befektetés, ráfordítás nélkül, azaz több és jobb 
minőségű élőmunkával magunk tudtunk elvé-
gezni, mint pl. kintlévőségkezelés, felhasználói 
elégedettségmérés, pályázatok elkészítése stb. 
A negatív változásokhoz jól alkalmazkodtunk, 
mint pl. a fluktuáció, a jó szakemberek pótlása, 
illetve a forráshiány. Ezek a szervezeti kultúra 
szintjének emelkedését jelzik.

Csapó Sándor
ügyvezető igazgató

MAVÍZ elnökségi tag
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Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Mezőföldvíz Kft. 
7030 Paks Kölesdi út 46. 
75 830-212
80 442 442
mezofoldviz@mezofoldviz.hu
www.mezofoldviz.hu
36.00 víztermelés, -kezelés, -ellátás
491.190.000 Ft (2019.02.25.)
Csapó Sándor ügyvezető igazgató
202 fő
17-09-001805
11283144-2-17
OTP Bank Nyrt. 
11746012-20010654

Weisz Teréz / 
Credit-Profit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 

ALAPADATOK

Teljes név: 
Rövid név: 
Székhely: 

Telefon (központ):
Ügyfélszolgálat: 

E-mail: 
Internet: 

Főtevékenység: 
Jegyzett tőke: 

Képviseli: 
Létszám:

Cégbejegyzés száma : 
Adószám: 

Számlavezető bank: 
Bankszámlaszám: 

Könyvvizsgáló: 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

A Mezőföldvíz Kft.-nél háromtagú felügyelőbi-
zottság működik, amely a gazdasági társaság 
működésének ellenőrzésére szolgáló szervezet, 
munkáját a tulajdonosok érdekében végzi. Alap-
vető feladata a társaság ügyvezetésének ellenőr-
zése. Ez éppúgy jelenti a működésre vonatkozó 
jogszabályok betartásának ellenőrzését, mint a 
társasági szerződésnek és a társaság legfőbb 
szerve határozatainak betartása feletti őrködést.

Tagok: 
 • Leber Ferenc elnök (2016– ) 
 • Filóné Ferencz Ibolya (2015–)
 • Horváth Zsolt (2013– )

Ügyfélszolgálat
80 442 442

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

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

pénzügy

kontrolling
tárgyi eszköz
számvitel

ingatlan- és 
gépjármű 
gazdálkodás

raktározás
beszerzés

bérszámfejtés

Főmérnökség
Paks

Főmérnökség
Dunaföldvár

Főmérnökség
Pécsvárad

Főmérnökség
Bonyhád

műszaki 
diszpécser- 

szolgálat

műszaki 
igazgató
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Sablonszerűnek tűnik a megállapítás, hogy min-
den vállalat hatékony működésének alapfeltétele 
a szervezettség. A közüzemi szolgáltatásban, s 
így a víziközmű szektorban is, ez különösen hang-
súlyos.

A közös normák és értékek halmazából áll ösz-
sze a vállalati, szervezeti kultúra, amely a szolgál-
tatás minőségének és eredményességének egyik 
legfontosabb záloga.

A jól definiált folyamatok, az, hogy milyen a bel-
ső szabályozás és milyenek a támogató műsza-
ki, informatikai, irányítástechnikai, HR, beszerzési 
stb. rendszerek, hogyan támogatják a munkafo-
lyamatokat, szakmailag mennyire felkészültek 
a munkatársak, milyen a hozzáállásuk, hogyan 
alkalmazkodnak a változásokhoz és nem utolsó-
sorban milyen a vezetés – ezek határozzák meg 
a társaságot, és ezzel egyöntetűen a szigorú jog-
szabályok szerint végzett üzemeltetést is.

A Mc Kinsley modell 7 területre osztja a kulcs-
tényezőket, amelyek mindegyike összefüggésben, 
kölcsönhatásban van a másikkal. A legmeghatá-
rozóbb elemek a stratégia, a szervezet és a rend-

szerek. Ám a Mezőföldvíz Kft. menedzsmentje 
számára az ún. soft elemek – amelyek az emberi 
erőforrásokon múlnak: a közös értékek, a munka-
társak, a szakértelem és a stílus – váltak mára a 
legfontosabbá.

A paksi székhelyű szolgáltató szervezeti kul-
túráját – magát a szervezetet, a szabályozást, a 
támogatórendszereket, a stílust és így tovább 
– saját menedzsmentje alakította ki. A közel 40 
belső szabályzat és a folyamatok leírását tekintve 
alapvetően szintén ugyanez a helyzet. Nem vett 
igénybe drága külső tanácsadókat, csak egy-egy 
speciális szakterület, speciális szakértelmét (pl. 
jog, HR) „vásárolta” a piacról.

Az értékes, időtálló szervezeti kultúra általában 
több évtizedes munka eredménye. A nagyvárosi 
vízmű társaságok szerencsésebb helyzetben in-
dultak a 2012-es „időszámítást” követően, az integ-
rációs folyamat elején már volt stabil szervezetük, 
szabályozott folyamataik, és felkészült munka-
társakkal vágtak neki a Vksztv. végrehajtásának. 
Ezzel szemben a Mezőföldvíz Kft. menedzsment-
jének a vidéki kistelepüléseket, kisvárosokat ellátó 
mintegy 14 „jogelőd” cégnek a munkatársait, mű-
ködtető eszközeit, a korábbi „törpevízművek” rend-
szereit kellett egységes, működőképes rendszerré 
gyúrni. 

A vezető(k) felelőssége, személyes példamuta-
tása kulcselem a szervezeti kultúrában. Elsősor-
ban tőle/tőlük függ a stílus, a külső, a belső kom-
munikáció, a szervezet arculata, képviselete. Az 
egész működés külső megítélése. Még nagyobb 
feladatuk és felelősségük, hogy a munkatársak is 
magukénak tudják, lojálisan képviseljék a cég ér-
tékeit. Ez az egyik legnagyobb kihívás olyan idők-
ben, amikor a jövedelem nem tud elég versenyké-
pes lenni.

A 7 év alatt kialakított szervezeti kultúra jól vizs-
gázott: az eredménytermelő képesség romlása, a 
szükséges erőforrások, sőt az elégséges finanszí-
rozás hiánya mellett is

„Szabad szemmel 
jól látható 

szervezeti kultúra 
nélkül nincs jó 

működés”

7 év – folyamatosan javítani, fejleszteni kell a szervezeti kultúra elemeit
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 • jól alkalmazkodott a sok-sok jogszabályválto-
záshoz, sőt, egyre erősebb lett a változástűrő 
képessége,

 • az időnkénti válsághelyzetek is jól kezelhetőek 
voltak,

 • jól bírta a felsővezetői, középvezetői és beosz-
totti személyi változásokat, az erősödő fluk-
tuációt, kulcsemberek helyettesítését is meg-
szervezte,

 • a panaszok, külső, belső kritikák (mindegy, 
hogy jogos vagy jogtalan) kulturált kezelését 
a munkatársak természetesnek tekintik, nem 
ütötte fel fejét a fásultság, a „mi kutyánk köly-
kének” elvtelen önvédelme.

Egy gazdasági társaság értékét nem csak a ma-
teriálisan mérhető vagyonának mértéke határozza 
meg. Ehhez jelentősen hozzájárul a szervezeti kul-
túra pénzben nehezebben kiszámolható értéke is. 
A Mezőföldvíz Kft. mérlegben kimutatott vagyon-
értéke a nagyvárosi víziközmű társaságokhoz ké-
pest nem nagy, de azt kiegészítve a szervezetben 
felhalmozott tudással, magával a szervezeti kultú-
ra értékével már kincs.

A teljes tanulmány a www.mezofoldviz.hu web-
oldalon olvasható. 

SZERVEZET

STRATÉGIA RENDSZEREK

SZAKÉRTELEM STÍLUS

ÉRTÉKEK

MUNKATÁRSAK
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Víz nélkül nincs élet, de nemcsak élet nincs, ha-
nem olyan hétköznapi dolgok sem indulhatnak el 
nélküle, mint egy építési beruházás. Különös jelen-
tőséggel bír ezen alapszolgáltatás rekonstrukciója 
és bővítése Pakson, tekintettel arra, hogy a követ-
kező évtizedet meghatározó erőmű-beruházás 
elindulásához és a további városfejlesztési ter-
vekhez első lépések között kell biztosítani az alap-
infrastruktúrát. Ennek okán szervezett szakmai 
napot a Mezőföldvíz Kft. Paks város 2018–2021 
közötti víziközmű fejlesztési stratégiájáról.

A szakmai napra meghívást kaptak az érintett 
műszaki területek, tervezőirodák, az önkormány-
zat illetékesei, érdekelt szervezetek. A rendezvé-
nyen jelen voltak az ágazati tanulmányterveket ké-
szítő külsős cégek, valamint a Miniszterelnökség 
vezető munkatársai is. A meghívottakat a szerve-
ző Mezőföldvíz Kft. látta vendégül a paksi szenny-
víztisztító-telep diszpécser-központjában.

A város képviseletében Bana János alpolgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, aki a meg-

nyitójában kiemelte, hogy Paks Város Önkormány-
zata fontosnak tartja, hogy az alapinfrastruktúra 
biztonságosan és megfelelő színvonalon ki tudja 
szolgálni mind az induló erőmű-beruházás, mind 
pedig a lakóparkokkal, új utakkal, épületekkel bő-
vülő város igényeit.

A fórumot szervező szolgáltató cég képviseleté-
ben Csapó Sándor ügyvezető igazgató ismertette 
a víziközmű-fejlesztés irányelveit. Mintegy össze-
sen ezer oldalnyi tanulmányra és az üzemeltetés 
során összegyűjtött adatokra és tapasztalatok-
ra támaszkodva, tematikusan három ágazatban 
vizsgálták a fejlesztési lehetőségeket: ivóvízellá-
tás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz-elvezetés. 
Az elemzés kiterjedt a fogyasztószám-növekedés 
miatt jelentkező plusz kommunális és ipari vízigé-
nyekre és a csúcsfogyasztási időszakokra képzett 
tartalékokra is. Megállapították, hogy mielőbb 
el kell indítani a meglévő borsócséplői kutak re-
konstrukcióját és biztonságos kettős betáplálás-
sal kell összekötni az egyes zónákat. Paks2 be-

Szakmai napot szervezett a Mezőföldvíz Kft. Paks városa víziközmű-fejlesztési 
stratégiájának egyeztetése céljából

2018. január 30.
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kötéséhez és a város biztonságosabb ellátásához 
hálózatbővítésre és rekonstrukciókra is szükség 
van: ennek keretében elkerülhetetlen az ürgeme-
zei kutak felújítása és a Dorogi úti víztisztító üzem 
teljes rekonstrukciója és bővítése. Mindezeket ösz-
szehangolva az útfejlesztésekkel és a többi köz-
műfejlesztéssel, mint pl. az áram-, gáz-, távközlési 
és távhő-hálózatok, valamint a lakó- és ipari épít-
kezésekkel.

Horváth András főépítész foglalta össze a HÉSZ 
módosításával összhangban azokat a városfej-
lesztési prioritásokat, ahol el kell indítani a közös 
gondolkodást a közművek fejlesztését illetően 
(Pollack–Gesztenyés utcai lakópark-fejlesztések, 
Ürgemezei szabadidőpark, elkerülőút nyomvona-
la, Liget utcai lakópark-építés, a Táncsics park, a 
volt konzervgyár, valamint a 6-os főút túloldalán, 
a Duna-parton fekvő területek városszerkezetben 
betöltött szerepének újragondolása stb.). Elsődle-
ges cél, hogy a közműveket az úthálózathoz kell 
illeszteni, a tervezést és a kivitelezést össze kell 
hangolni. Az érintettek jogos igénye, hogy megfe-
lelő kapacitással, szaktudással és helyismerettel 
is rendelkező szakemberek, szervezetek vegyenek 
majd részt az egész fejlesztési folyamatban. 

 Hanczár Zsoltné, a HÉSZ közmű munkarészei-
ért felelős vezető tervező ismertette a víziközmű-
fejlesztés szabályozási összefüggéseit és a mű-
szaki megoldások lehetséges változatait.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a java-
solt közműfejlesztések nélkül a Paks2 beruházás 
és a kapcsolódó térségfejlesztés Paks városában 
nem valósítható meg. Az összehangolt tervezés, 
kivitelezés és üzemeltetés nélkül káosz lehet. 

Délután a Mezőföldvíz Kft. szakági üzemvezetői-
től az egyes területek 2018–2021 közötti fejleszté-
si javaslatait hallgathatták meg a résztvevők.

Kovács Gábor vízüzemvezető az ivóvízellátási 
rendszer fejlesztési terveit ismertette, Köő-Ger-
zsei Csilla szennyvízszakág-üzemvezető a szenny -
vízhálózati rendszer fejlesztési terveiről vázolta a 
szolgáltatói javaslatokat, Ritter András csapadék-, 
ár- és belvízvédelmi üzemvezető pedig a csapadék-
elvezetési rendszer fejlesztési terveit ismertette.

A Mezőföldvíz Kft. felelős szolgáltatóként eddig 
is – több mint 3 éve – mérnöki, elemző-, tervező-
munkával készült a beruházásra és a továbbiak-
ban is együttműködik a beruházások megvaló-
sításában nem csak Pakson, hanem az egész 
ellátási területén.
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A Mezőföldvíz Kft.-nél mint köztulajdonban álló 
gazdasági társaságnál fontos alapelv a takaré-
kos és eredményes, illetve szabályszerű működés 
megteremtése. Mindemellett ugyanakkor a mun-
kavállalói motiváció kialakítására és erősítésére is 
nagy hangsúlyt fektet. A cégvezetés minden év-
ben a víz világnapja alkalmából nyújtja át elisme-
rését dolgozói számára a megbecsülés jeleként.

Az elismerések a víziközmű szolgálatában el-
töltött idő alapján kerültek átadásra 2018-ban a 
társaság 28 munkavállalója részére. A jubilálók kö-
zött volt 9 fő paksi, 9 fő bonyhádi, 8 fő dunaföldvá-
ri, 2 fő pécsváradi munkatárs, köztük Török József 
paksi és Somogyi Ernő bonyhádi munkatársak 35 
éve, míg Szőts Antal bonyhádi üzemvezető 40 éve 
dolgoztak az ágazatban.

A jubileumi jutalmakat Szabó Péter, Paks Város 
Önkormányzatának polgármestere és Csapó Sán-
dor, a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója adta 
át rövid köszöntő kíséretében. 

Szabó Péter polgármester beszédében felidéz-
te a víz világnapjának rövid történeti hátterét, és 

felhívta a figyelmet a „Védd természetesen!” nem-
zetközi jelmondatra is, amelynek jegyében a 2018. 
év telt. Megköszönte az ágazatban tevékenykedő 
dolgozók munkáját, és megerősítette, hogy a pak-
si ivóvíz minősége kiváló, bátran fogyasztható.

Csapó Sándor ügyvezető igazgató köszöntőjé-
ben összefoglalta a 6 éves Mezőföldvíz Kft. regio-
nális vízművé válásának útját. Minden ágazati 
dolgozónak elismerését fejezte ki nemcsak a na-
gyobb havaria helyzetek elhárítása okán, hanem 
az év valamennyi napjának 24 órájában történő 
szolgálati helytállása kapcsán is. 

A jubileumi díjazottak mellett külön köszöntöt-
ték Tumpek Ádám paksi üzemvezetőt, aki másnap 
a fővárosban, a Vígadóban tartott vízvilágnapi 
rangos gálaünnepségen vette át az ágazatban ki-
emelkedő szakmai munkáért járó MaVíz vízvilág-
napi emlékérmet.

A Mezőföldvíz Kft. munkatársai a víz ünnepé-
nek jegyében fogadták 2018. március 23-án a 
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 4. osztályát a 
szennyvíztelepen egy rendhagyó környezetórára.

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2018-BAN

Jubileumi jutalmak (2018.)
Basáné Nyul Márta (10), Bock László (10), Kajári Gábor (10), Kovács Gábor (10), Mayer 
Mátyás (10), Mucz János (10), Nagy Ferencné (10), Nágl Norbert (10), Szászné Csaba 
Andrea (10), Tarczal Ferenc (10), Varga József (10), Baksa Károlyc (15), Biszak Gábor 
(15), Csekő János (15), Laposa István (15), Vörös Bálint (15), Borbáth József (20), 
Horzsa Zoltán (20), Péger Ferenc (20), Richter Róbert (20), Szilágyi Lajos (20), Katusné 
Biró Mária (25), Koncz József (25), Nagy László (25), Borbély Pál (34), Somogyi Ernő 
(35), Török József (35), Szőts Antal (40)

Vízvilágnapi köszöntések
Jubileumi díjazottak a víz ünnepén

2018. március 22.
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A tulajdonosok a paksi Erzsébet Nagy Szállodá-
ban megtartott szokásos évi taggyűlésen ellen-
szavazat nélkül fogadták el a társaság 2017. évi 
beszámolóját és tűzték ki célul a 2018. év terveit, 
üzleti irányelveit.

A korábbi időszakra visszatekintve nagy ered-
mény, hogy a cég az országos integráció végére 
a 41 víziközmű-szolgáltató egyikeként maradt tal-
pon. A társaság 47 településen látta el a víziköz-
mű-szolgáltatást, 203 fős dolgozói létszámmal.  
A 2,4 milliárd Ft árbevétel mellett a 2017. év folya-
mán már nem tudott pozitív eredményt kigazdál-
kodni. Ennek oka egyértelműen a rezsicsökkentés 
követelményeinek való megfelelés, valamint az a 
tény, hogy közel 200 millió Ft közművezeték-adót 
is ki kellett fizetnie. 

A Mezőföldvíz Kft. a taggyűlésre informatív ki-
advány formában jelentette meg a 2017. évről 
készült éves jelentését, amelyből valamennyi tu-

lajdonos kapott egy-egy példányt a társaság meg-
újított és a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzata 
mellett.

A 2018-as év stratégiai célkitűzése az ellátás-
biztonság megőrzésére és a szolgáltatási színvo-
nal megtartására, továbbá az ivóvízminőség-ja-
vító és szennyvíztisztító rekonstrukciós projektek 
végigvezetésére, valamint a Paks2 beruházás vízi-
közmű-szolgáltatásának biztosítására irányult.

A taggyűlésen kitűzött célok elérése érdekében 
vetette fel a társaság menedzsmentje a  tőkeemelés 
szükségszerűségét, amelyet ekkor a tulajdonosok 
döntő hányada elutasított, és megbízta a felügyelő-
bizottság tagjait, hogy keressenek más megoldást 
a forrásteremtésre. A társaság tulajdonos önkor-
mányzatai a gazdasági stabilitás és az egyensúly 
helyreállítására közösen keresték a cég hosszú távú 
működési feltételeit biztosító megoldást.

Taggyűlés keretében értékelte a Mezőföldvíz Kft. a 2017-es évet és 
gazdasági helyzetét

2018. május 18.
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GDPR
Személyes adatok védelme és közérdekű 
adatok közzététele

2018. május 25.

Adatvédelem. Adatkezelés. Adatkezelő. Közér-
dekű adatok. Közzététel. E fogalmak körül forgott 
minden gondolat 2018 derekán. A GDPR beveze-
tésének időpontja 2018. május 25-e volt, ami a 
magánszemélyeknek, vállalkozóknak és a gazda-
sági társaságoknak is új kihívást jelentett.

A Mezőföldvíz Kft. köztulajdonban álló gazda-
sági társaság, amely a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény hatálya alá tartozó 
közműves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre 
irányuló közüzemi szolgáltatást nyújt. Olyan köz-
feladatot ellátó szerv, amely szolgáltatását szer-
ződéses jogviszony keretein belül nyújtja.

A társaság az információs önrendelkezési jog-
ról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján, az 
ügyfélkapcsolatban álló személyek adatainak te-
kintetében adatkezelőnek minősül. A rendelke-
zésre álló adatok kezelése során figyelembe kell 
vennie az Infotv., valamint az EU új adatvédelmi 
– GDPR – rendeletének irányelveit is. 

Az adatvédelem célja a természetes személyek 
és jogainak védelme, azoknak a védelme, akik 
bármely meghatározott, személyes adat alapján 
– közvetlenül vagy közvetve – azonosíthatóak. 

Közérdekű adatnak számít: a társaság keze-
lésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 
közfeladatának ellátásával összefüggésben ke-
letkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, 
információ vagy ismeret. 

A Mezőföldvíz Kft. a 2018. év folyamán érvé-
nyesítette az Infotv., valamint a GDPR irányelveit 
valamennyi személyi adatot kezelő folyamatában 
és rendszerében. Ám ezzel kapcsolatban a 2019. 
évre is maradtak feladatok.

Családi és sportnap
 

2018. augusztus 24.

Felhőtlen kikapcsolódás, szórakozás, pihenés, ta-
lálkozások, barátságok, jó kedv, verseny, ínycsik-
landó ételek – ez jellemezte a 2018 augusztusá-
ban megtartott családi- és sportnapot, amelyet a 
Mezőföldvíz Kft. szervezett meg munkatársai és 
közeli hozzátartozói részére. Kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt színes programot kínált a társaság.

Amíg a résztvevők egy része a homokon vagy 
a vízben egymással küzdött, addig a másik fele a 
bogrács fölött szorgoskodott, hogy saját főztje le-
gyen a legjobb. 

A versenyek összesítő eredményeként 2018-
ban először kapta meg a Vándorkupát kiemelkedő 
teljesítménye alapján a Központ. 

A rendezvény nem csak a kikapcsolódásnak, 
hanem a menedzsment és a szakma, a külön-kü-
lön főmérnökségeken lévő kollégák találkozásá-
nak is színteret ad. Évente egyszer lehetőség nyílik 
arra, hogy a Központ és a 4 főmérnökség mun-
katársai személyesen is találkozzanak egymással, 
ez egy olyan hagyomány a társaság életében, ami 
mindenkit összehoz.
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Immár 17. alkalommal rendezték meg 2018-ban 
az országos víziközmű szerelőversenyt, eszme i leg 
talán a legtökéletesebb helyszínen: Sopronban, a 
hűség városában. 

A nagyszabású rendezvényen 22 csapat indult, 
köztük a Mezőföldvíz Kft. is. Társaságunkat Rubint 
József (Pécsváradi Fm.), Szakács Sándor (Duna-
földvári Fm.), Daradics Patrik (Bonyhádi Fm.) és 
Szintai Mihály (Paksi Fm.) képviselte. Horzsa Zol-
tán pécsváradi főmérnök készítette fel és kísérte 
el a megmérettetésekre a csapatot, amely végül 
13. helyen, a középmezőnyben végzett.

A szerelőverseny résztvevői mind gyakorlatban, 
mind elméletben összemérhették szaktudásukat 
és felkészültségüket. Az előbbinek Fertőrákos 
Fertő-tavi víztelepe, az utóbbinak pedig a Hotel 
Lővér Sopron biztosította a helyszínt. 

Ezek a rendezvények, versenyek Kurdi Viktor, a 
MAVÍZ Szövetség elnökének szavaival élve: „sokat 
jelentenek a résztvevőknek. Barátságot, élményt, 
új információt, tapasztalatot és megértést. Bizo-
nyosságát annak, hogy jó helyen, jó közösségben 
vannak, és büszkeséget, hogy egy olyan ágazat-
ban dolgoznak, amely az emberi élet alapját, a 
legfontosabb kincset, a vizet ápolja, gondozza és 
szolgáltatja az ország minden lakója számára az 
év minden napjának minden percében.”

A jó hangulatot Kovács András Péter Karinthy- 
gyűrűs magyar humorista, író, a hazai stand-up 
comedy egyik képviselőjének műsora biztosította a 
közös vacsora alkalmával.

A társaság résztvevői – Rádonyi László, a Sop-
roni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának reményeinek 
megfelelően – úgy tértek haza a versenyről: „ez jó 
mulatság, férfi munka” volt.

Bizonyosságot és büszkeséget jelent, hogy egy olyan 
ágazatban dolgoznak kollégáink, amely az emberi 
élet alapját, a legfontosabb kincset, a vizet ápolja, 
gondozza és szolgáltatja az ország minden lakója 
számára az év minden napjának minden percében.

XVII. Országos Víziközmű Szerelőverseny
„Jó mulatság, férfi munka”

2018. szeptember 12-13.
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A Mezőföldvíz Kft. másodízben tartotta meg tag-
gyűlését 2018 őszén, amely során nyílt és konst-
ruktív egyeztetést folytatott a tulajdonos önkor-
mányzatok képviselőivel a mintegy 110 millió Ft 
törzstőke emeléséről. 

Az emelés elsődleges célja a víziközmű-szolgál-
tatás szakszerű és biztonságos ellátásának fenn-
tartása volt mind a 47 településen. Csapó Sándor 
ügyvezető igazgató előterjesztésében ismét ki-
fejtette a tulajdonosok előtt, hogy erre azért van 
szükség, mert a víziközmű-szolgáltatásban olyan 
bevételcsökkenés (pl. rezsicsökkentés) és fede-
zetlen plusz költségek jelentek meg (közműve-
zeték-adó, kötelező béremelés, villamosáram-díj-
növekedés stb.), amelyek saját hatáskörben már 

nem kezelhetők, az így kialakuló hiányt pedig pó-
tolni kell. A gazdasági elemzés a tőkeemelést hoz-
ta ki legjobb megoldásnak, amellyel biztosítható a 
szolgáltatás finanszírozása.

A májusi egyeztetéssel ellentétben ez alkalom-
mal a tulajdonosok több mint 88%-os szavazat-
aránnyal, a legnagyobb települések, így Bonyhád 
és Dunaföldvár, valamint Paks városok önkor-
mányzatai is támogatták az előterjesztést. Mind-
össze 1,3% utasította el a törzstőke megemelését, 
a többi tulajdonos tartózkodott. A tag gyűlés a sza-
vazati arányok tekintetében pozitív eredménnyel 
zárult, de a bonyolult cégjogi folyamat és a befi-
zetések teljesítése csak várhatóan a 2019. évben 
fejeződik be.

Tőkeemelés – a szakszerű és biztonságos ellátásért

2018. november 5.
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2018. november 9-én átadták a higiéniai papírter-
mékeket gyártó Vajda Papír Kft. 15 milliárd forin-
tos beruházással elkészült gyárát Dunaföldváron, 
amely száz új munkahelyet teremt a régióban. 
Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere szerint 
a felek együttműködése példaszerű volt. A város 
vonzereje jelentősen nőtt, az önkormányzat rész-
tulajdonában lévő víziközmű-szolgáltató eredmé-
nyessége várhatóan javulni fog.

Vajda Attila, a cég ügyvezető igazgatójának 
tájékoztatása alapján: „A Kft. zöldmezős beruhá-
zással 18 hektáros területen hozta létre 26 ezer 
négyzetméteres üzemét, ahol mintegy 35 ezer 
tonna papíralapanyagot gyártanak. Ezzel az alap-
anyag-szükséglet felét önállóan állítja elő a cég, 
és hazai feldolgozókapacitása 100 ezer tonnára 
nő.”

Az ügyvezető elmondta továbbá, hogy az üzem-
ben olyan technológiai újításokat alkalmaznak, 
amelyeknek köszönhetően a gyártási folyamat a 

lehető legkisebb környezeti „lábnyomot” hagyja 
maga után. A cellulóz ipari felhasználásra telepí-
tett erdőkből származik, csökkentették az ipari víz 
mennyiségét, és a villamosenergia-szükségletet 
teljes egészében zöld energiából állítják elő.

Mivel a papírgyár jelentős vízigényű technoló-
gia, ezért a Mezőföldvíz Kft. közreműködése is 
hozzájárult a fejlesztéshez. Dunaföldvár város 
finanszírozásában a víziközmű-szolgáltató felújí-
tott két kutat és egy csatornahálózat-szakaszt. 
A nagyobb ipari fogyasztó megjelenése különös 
jelentőséggel bír a Mezőföldvíz Kft. számára, a 
magasabb fogyasztás alacsonyabb fajlagos költ-
ségekkel jár, ami javítja a jövedelmezőségét.

Az átadó ünnepséget Varga Mihály pénzügy-
miniszter nyitotta meg köszöntőbeszédével, 
amelyet követően Csapó Sándor ügyvezető igaz-
gatóval is tárgyalást folytatott a hazai vízágazat 
helyzetéről.

Átadták a Vajda Papír dunaföldvári gyárát
A Mezőföldvíz Kft. is kivette a részét a közműfejlesztésben

2018. november 9.
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KEHOP pályázat alapján indult el 2018-ban az 
bonyhádi szennyvíztisztító-telep beruházása, 
amelynek összköltsége 1,7 milliárd Ft.

A régi szennyvíztisztító-telep területén teljesen 
új műtárgyakat épít a Colas Hungária Zrt. a régiek 
megtartása mellett. Az építőipari rész kivitelezé-
sében az Alisca Bau Kft. az alvállalkozó. Tekintet-
tel arra, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt 
üzemeltetni kell a rendszert, így a megvalósulást 
követően a régi műtárgyakról a szennyvízhálózat 
átköthető lesz az új telepre. A próbaüzem lezárása 
után a régi medencék az időszakosan jelentkező 
többlet szennyvíz befogadását fogják szolgálni.

A beruházásnak része a bonyhádi és nagymá-
nyoki hálózat-rekonstrukció, melynek részeként 
több szennyvízátemelő műszaki átépítése és kor-
szerűsítése is megtörténik.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló 
projekt elsődleges célja a szennyvíztisztítás ha-
tásfokának javítása. Az új bonyhádi szennyvíz-
tisztító-telep épületei, létesítményei és műtárgyai 
a szolgáltatás régóta várt javítását eredményezik. 
A próbaüzem 2019. év végén, a kivitelezés teljes 
lezárása pedig 2020-ra várható.

Szennyvíztisztító-telep fejlesztése Bonyhádon
A cél a régi szennyvíztisztító-telep teljes cseréje



17

fontosabb események

A társaság őszi taggyűlésén a Mezőföldvíz Kft. 
két munkatársa vehetett át emlékérmet munká-
ja elismeréseként. Éreth Attila főmérnök (Bony-
hád) részére nyugdíjba vonulása alkalmából, míg  
dr. Hanol János osztályvezető a Paksi Polgármes-
teri Hivatalhoz történő távozása okán. Az elisme-
réseket a cég és a tulajdonos önkormányzatok 
nevében Csapó Sándor ügyvezető igazgató és 
Filóné Ferencz Ibolya, a felügyelőbizottság tagja, 
Bonyhád polgármestere adta át.

A személyi változásokból adódó átszervezések 
eredményeként a Bonyhádi Főmérnökség élére 
Gaál Zoltán, korábbi paksi főmérnök került, akinek 
helyét Pakson Kovács Gábor üzemvezető vette át. 
Dr. Hanol János pozícióját Hanol Éva Hajnalka töl-
ti be 2018. év októberétől.

Pályafutásomat 2018. év őszén kezdtem meg a víziköz-
mű-szolgáltatás és egyben a Mezőföldvíz Kft. soraiban. 
Egy olyan kiváló barát, munkatárs és egyben szakember 
helyébe lépve, mint amilyen elődöm – dr. Hanol János – 
volt, nagy mívű változásként csöppentem bele a társaság 
forgatagos életébe. Tekintettel arra, hogy ezt megelőző-
en a közszférában töltöttem 10 éves munkaviszonyomat, 
maga a szakma és egyben a víziközmű-szolgáltatás is 
az újdonság erejével hatott és a mai napig is hat rám. Új 
szakterület, új kihívások és kollégák fogadtak nagy biza-
lommal, amiért rendkívül hálás vagyok.

Szervezés és kommunikáció… e nélkül egy vállalat sem 
tud hatékonyan működni. E két feladatkör kiteljesedését 
kell megvalósítanom a Mezőföldvíz Kft.-nél, nemcsak a 
saját munkavállalóinkkal, hanem külső partnereinkkel, a 
hatóságokkal és a társaság tulajdonosaival szemben is. 
Véleményem szerint a két feladat szoros összefüggésben 
van egymással. Egyik sem könnyű, ám nem is lehetetlen. 

Hanol Éva Hajnalka 
szervezési munkatárs

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2018-BAN

Átszervezések, személyi változások
„Az intelligencia a változáshoz való alkalmazkodás képessége”
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A 2018. évi országos ügyfélszolgálati verseny és 
értékesítési konferencia házigazdája az Alföldvíz 
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. volt, a MA-
VÍZ szövetség közreműködésével. A rendezvény-
nek Szeged, a „napfény városa” adott otthont.

A kétnapos program minden évben kiváló le-
hetőséget biztosít a kapcsolatépítésre, ismeretek 
bővítésére és nem utolsósorban a szakmai ta-
pasztalatok bővítésére. A cél, hogy átfogó tudás-
sal rendelkezzenek kollégáink mind műszaki, mind 
jogi és gyakorlati tudásban is, ahhoz hogy színvo-
nalas kiszolgálásban részesíthessék a felhaszná-
lókat, akik végül elégedett ügyfélként távoznak.

A három részből felépülő verseny nagy hang-
súlyt fektet az ágazatban ügyfélszolgálaton dolgo-
zók problémamegoldó, kommunikációs készsé-
gére. A csapatok első napon szituációs gyakorlat 
keretében mérték fel tudásukat. Az akadályokat 
Faragó András magyar színművész mint ügyfél 
gördítette eléjük.

A második napon a zsűri a versenyzők elméleti 
ismereteit mérte fel. Nemcsak az ügyfélszolgálat-
tal, hanem a kintlévőségkezeléssel kapcsolatosan 
is teljes rálátással kellett bírniuk a csapattagoknak 
a rájuk váró tesztsor és levélírás folyamán. 

Plusz kreatív feladatként minden egyes csa-
patnak természetes anyagokból kellett elkészí-
tenie a saját szolgáltatási területének makettjét, 
amelyből a rendezők végül kiállítást tartottak, és 
a résztvevők szavazatai alapján a legkiemelke-
dőbbet különdíjjal jutalmaztak.

Tizenhét csapat vett részt a kétnapos rendezvé-
nyen. A Mezőföldvíz Kft.-t Szászné Csaba Andrea 
(Bonyhád), Kiss Krisztina és Wahl Klaudia (Paks) 
képviselték, kísérőként Volf Anita szolgáltatási 
igazgató támogatta, segítette a csapat munkáját, 
amely végül a középmezőnyben, a 13. helyen vég-
zett.

XIV. Országos Ügyfélszolgálati Verseny és Értékesítési Konferencia
„Színvonalas kiszolgálás, elégedett ügyfél”

2018. október 10-12.

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2018-BAN
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a 
továbbiakban: Minisztérium) 2018. év végén két 
– az energiahatékonyság fejlesztésére, valamint 
rekonstrukciós munkálatok elvégzésére – támo-
gatási lehetőséget hirdetett meg a víziközmű-szol-
gáltatók és az ellátásért felelős önkormányzatok 
részére.

A Minisztérium – a Zöldgazdaság Finanszíro-
zási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzatának 
terhére 5 milliárd Ft értékben – írt ki egyedi tá-
mogatást. A pályázat a víziközműrendszereket 
működtető infrastruktúra tekintetében az ener-
giatakarékosság fokozását és az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentését célozza meg. 

Az igény benyújtására a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott ha-
tályos víziközmű-szolgáltatói és működési enge-
déllyel rendelkező gazdasági társaság ellátásért 
felelőssel közösen alkotott konzorciuma jogo-
sult. Az eszközbeszerzésre irányuló fejlesztések 
költsége 50% önrészből és 50% (de legfeljebb 
250 millió Ft) vissza nem térítendő támogatás-
ból valósulhat meg.

A Minisztérium által a Víziközművek Állami Re-
konstrukciós Alapjából nyújtott támogatás célja a 
gördülő fejlesztési tervben rögzített, a MEKH ál-
tal jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a 
víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítá-
sa. A pályázatot az ellátásért felelős vagy az el-
látásért felelős önkormányzatok konzorciuma, az 
ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató kon-
zorciuma nyújthatja be. Ebben az esetben a támo-
gatást igénylőjének legalább 30% önrésszel kell 
rendelkeznie. Sikeres pályázat esetén a fejlesztési 
igény költségeinek legfeljebb 70%-át (de legalább 
10 millió és legfeljebb 100 millió Ft támogatási 
összeget) az állam biztosítja. A rendelkezésre álló 
keretösszeg 1.494.768.000 Ft. 

A két támogatás benyújtásának határideje 2019. 
február 28. A Mezőföldvíz Kft. mind a két pályázati 
lehetőséget igénybe kívánja venni, és szorgalmaz-
za a tulajdonos önkormányzatok részvételét. Ez 
egy olyan lehetőség és fejlesztés, amely a telepü-
lések víziközmű vagyonát gyarapíthatja (1/3 vagy 
féláron), és egyben az ellátás biztonságát is javít-
hatja.

Energetikai korszerűsítés pályázat Önerő (50%) Pályázott összeg (50%) Összesen (100%)

Fejlesztési forrásigény összesen: 178 320 000 Ft 178 320 000 Ft 356 640 000 Ft

Szűkített (elengedhetetlenül szük-
séges) forrásigény összesen: 

106 129 000 Ft 106 129 000 Ft 212 258 000 Ft

Benyújtott forrásigény összesen: 47 699 532 Ft 47 699 532 Ft 95 399 064 Ft

Rekonstrukciós pályázat Önerő (30%) Pályázott összeg (70%) Összesen (100%)

Pályázati kiírás alapján benyújtha-
tó (GFT-ben nevesített) fejlesztési 
forrásigény összesen:

300 156 000 Ft 700 364 000 Ft 1 000 520 000 Ft

Benyújtott forrásigény összesen: 47 297 606 Ft 110 361 081 Ft 157 658 687 Ft

Pályázati lehetőség az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál 
a víziközművek fejlesztése érdekében
Energiahatékonyság és rekonstrukció a cél

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2018-BAN
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MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

A 2018. évben a műszaki színvonal javítására már csak elvétve volt 
lehetőség, azonban a korábban megkezdett műszaki informatikai 
rendszer korszerűsítését sikerült folytatnia a társaságnak. Ennek 
köszönhetően a MIR–Gispán alkalmazása az üzemeltetési és a 
szolgáltatás-fenntartási feladatok teljesítését könnyítette meg. 

A fejlesztési tervek és a rekonstrukciós feladatok előkészítése során 
az önkormányzatokkal jó kapcsolatot sikerült kialakítani.

Az elmúlt évben a Mezőföldvíz Kft. munkatársai egységes csapat-
ként biztosították a víziközmű-szolgáltatást. A felmerülő nehézsé-
gek ellenére és Madách Imre [„Mondottam ember: Küzdj, és bízva 
bízzál!”] gondolatának szem előtt tartásával végezték a rájuk háru-
ló feladatokat az év 365 napján.

Magyari tamás 
műszaki  igazgató

A Mezőföldvíz Kft. 4 főmérnöksége 47 településen 
végezte el a szolgáltatási feladatokat, az ivóvízel-
látást, a szennyvízelvezetést és -ártalmatlanítást 
2018-ban. A szolgáltatást jellemző legfontosabb 
mutatószámokat a következő oldalakon foglaljuk 
össze.

A hálózati veszteség csökkentése területén a 
2018. év folyamán részsikereket értünk el, a háló-
zati hibafeltáró eszközök segítségével több rejtett 
csőtörést sikerült feltárnunk. Az előző év gyakorla-
ti tapasztalatainak köszönhetően a rejtett vízfolyá-
sok felderítési aránya nagymértékben növekedett.

A víztermelő kutak felülvizsgálata és rekonst-
rukciójának előkészítése kiemelt feladatként je-
lentkezett a 2018. évben.

A szennyvízhálózati rendszereken az áteme-
lő-szivattyúk hibái és elöregedése okozta a leg-
nagyobb kihívást, amit nehezített az önkormány-
zatok és a Mezőföldvíz Kft. forráshiánya is. 

A 2016–2017. években benyújtott és elfogadott 
ivóvízbiztonsági terveket éves szintű felülvizsgá-
lati kötelezettség terheli, amelynek a társaság fő-
mérnökségi szinteken tesz eleget, a felülvizsgálati 
jegyzőkönyveket és dokumentumokat a területileg 
illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi 
osztályára küldtük meg jóváhagyásra.

A tervek felülvizsgálata az elfogadó határozat-
ban kiszabott időpontoknak megfelelően megva-
lósult.

A társaság az alaptevékenység üzemeltetési fel-
adatainak ellátásán túl az üzemeltetést kiegészítő 
másodlagos tevékenységet is végez, amely gaz-
dálkodási eredményességét javítja. 
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KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS
Fontosabb mennyiségi mutatószámok

 � Fogyasztók részére  értékesített ivóvíz mennyisége:  
 � Átadott víz értékesítése:     
 � Átvett víz mennyisége:   

3 657 629 m3

66 900 m3

489 700 m3
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Az értékesített  
ivóvíz  
mennyisége  
2018. évben:  
3,68 M m3 Az ivóvízellátás értékesítési adatai megközelítet-

ték a 2016. és 2017. évi tény értékeket, de összes-
ségében kis mértékű csökkenést tapasztaltunk. 
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2018. évben:  
2,97 M m3

Fontosabb mennyiségi mutatószámok

 � Csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége: 
 � Szennyvíztisztításra átadott szennyvíz mennyisége: 

2 968 090 m3

 738 400 m3

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

A szennyvízszolgáltatás naturális adatai az ivó-
víz-értékesítéssel szorosan összefüggésben van-
nak, de az új rákötéseknek köszönhetően növeke-
dett a mennyiség.

A Mezőföldvíz Kft. üzemeltetési területén 15 
olyan település van, ahol továbbra sincs kiépített 
közműves szennyvízelvezetés, Mezőfalva telepü-
lésen pedig csak szennyvízelvezetést és -tisztítást 
végzünk.

Szennyvizet tisztításra 12 településről adtunk 
át, összesen 4 társszolgáltató részére. Az átadott 
szennyvíz mennyisége az előző évi adathoz ké-
pest 71,9 ezer m3-rel nagyobb mennyiség.
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MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK
Elsődleges tevékenység összefoglaló adatai

SZENNYVÍZÁGAZAT

Főmérnökség Ellátott 
települések 

száma

(Gerinc) 
vezetékhossz

Üzemelő 
átemelők 

száma

Szennyvíz-
tisztító 
telepek

Tisztított 
szennyvíz-
mennyiség 

(m3/év)

BONYHÁDI 15 228 083 163 6 771 132

DUNAFÖLDVÁRI 9 279 953 72 3 1 298 927

PAKSI 5 135 957 25 3 1 692 537

PÉCSVÁRADI 3 39 657 4 1 245 763

ÖSSZESEN  32  683 650     264     13     4 008 359    

IVÓVÍZÁGAZAT

Főmérnökség Ellátott 
települések 

száma

(Gerinc) 
vezetékhossz

Üzemelő 
kutak 

száma

Üzemelő 
víztisztítási 

technológiák 
száma

Kitermelt/
átvett víz-
mennyiség 
(m3/év)

BONYHÁDI 16 204 222 34 11 1 671 737

DUNAFÖLDVÁRI 9 292 842 18 8 1 567 610

PAKSI 9 227 552 31 4 1 952 003

PÉCSVÁRADI 12 122 926 10 4 481 057

ÖSSZESEN 46 847 542    95    27     5 672 407    

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOKMŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK
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PAKSI FŐMÉRNÖKSÉG

Kovács Gábor 2008-ban mint műszaki referens kezdett el 
dolgozni a Paksi Vízmű Kft.-ben. Elsődleges feladata az ak-
kori szolgáltatási területhez tartozó települések víziközmű 
vagyonkataszter felmérése volt. Ezzel párhuzamosan az 
üzemeltetés területére is betekintést nyert: számos tapasz-
talatot gyűjtött az egyes üzemi területeken, mind a szenny-
víz, mind a vízellátás, víztisztítás területén. 

A Paksi Vízmű Kft. vezetésében bekövetkezett változások 
után (2008. év júniusában) a belső átszervezések során 
került a paksi víztisztító üzem élére, mint térségi víziköz-
mű üzemvezető. Munkájához tartozott a vidéki települések 
vízellátási feladatainak ellátása, koordinálása is. Ebben a 
munkakörben 4 évig (2008–2012.) végezte feladatait, amely 
idő alatt megszerezte a vízellátás és csatornázás szakmér-
nöki képesítést is. 

A jogszabályi változások következtében a Mezőföldvíz Kft. 
mint jogutód vette át a szolgáltatás üzemeltetését, ezt kö-
vetően bízták meg a Paksi Főmérnökség ivóvíz üzemegysé-
gének vezetésével. A 2018. évben történt belső átszervezé-
seket követően Gaál Zoltán főmérnöki teendőit vette át és 
látja el azóta is Pakson – jól megalapozott és kiemelkedő 
szakértelemmel.

A Paksi Főmérnökség számára – a szolgáltatás 
fenntartása mellett – kiemelt feladatot jelent a 
Paks városa előtt álló, 2018. év folyamán megin-
dult település- és egyben közműfejlesztés.

Az országosan is kiemelkedő Paks2 beruhá-
zás kapacitásával összefüggő igények és a hoz-
zá kapcsolódó szolgáltatások prognosztizálása, 
összehangolása, valamint a város fejlesztésének 
elképzeléseire való felkészülés – jelentős fontos-
sággal bír a társaság részére.

2018. évi fejlesztések 
(a közműhasználati díj és egyéb önkormányzati 
forrás felhasználása)

Paks vízellátó rendszer
 • Paks SENTAB főnyomó vízvezeték 2017. év-
ben elvégzett, a Domb utca és Kurcz György 
utcák közötti szakaszának csőbefűzéses 
(NA315 KPE, 119 fm) rekonstrukciós munkái-
nak lezárása,

 • Fogyasztói bekötővezetékek programozott 
cseréjének végrehajtása,

 • Vízellátó hálózati szakaszoló szerelvények, to-
lózárak cseréjének elvégzése,

„Különösen fontosnak tartom, hogy az ágazatra nehezedő kedvezőtlen szabályozási környe-
zetben és nehéz gazdasági helyzetben is minél magasabb szintű szolgáltatást biztosítsunk a 
Paksi Főmérnökség alá tartozó települések lakosai részére.”
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 • Paks, SENTAB ivóvíztöltő fogyasztóvezetéken 
végzett rendkívüli rekonstrukció 2018. évben a 
PSE pálya előtt, amely során 16 fm hosszban 
DN500 duktíl (acél) cső került beépítésre,

 • Paks Város területén 2 db ivókút kiépítése.
Paks szennyvíztisztító-telep
 • Paks, IV. sz. szennyvízátemelő szerkezeti és 
gépészeti felújítása, II. ütem lezárása a gépé-
szeti és műtárgy szerkezet felújításával,

 • Paks, I. sz. szennyvízátemelő villamos szek-
rény irányítástechnikai felújítása új PLC tele-
pítésével és korszerű GPRS kommunikációs 
eszközök illesztésével,

 • Paks, Petőfi utca 22-24. házszámú ingatlanok 
előtti szennyvízcsatorna szakasz kiváltása az 
érintett ingatlanok folyamatos hibajelentése 
és a régi csatornaszakasz rossz műszaki ál-
lapota miatt.

Nagydorog település ivóvízhálózat
 • Víztisztító üzem villamos felújítás 2. ütem el-
végzése,

 • V. kút tömedékelési terv készítése, engedé-
lyeztetése,

 • Fogyasztói bekötővezetékek cseréje, Vörös-
marty utca 26-35 hsz. ingatlanokon (5 db), 
amely magában foglalja a terveztetést és ki-
vitelezést is.

Nagydorog szennyvízhálózat
 • I. számú szennyvízátemelő műtárgyban lévő 
szennyvízátemelő szivattyú felújításának el-
végzése a súlyos havaria helyzet megelőzése 
és a működés fenntartása érdekében,

 • Szennyvízcsatorna aknafedlap cseréje és az 
akna javítása a Kossuth utca és Vasvári utca 
csomópontjában a balesetveszély elhárítása 
miatt.

Németkér ivóvízrendszer
 • Altalaji tűzcsap cseréje föld felettire (Pozsonyi  
utca 13.),

 • Közkifolyók megszüntetése (7 db használaton 
kívüli),

 • Zrínyi utca 14. tolózár cseréje,
 • Széchenyi  utca 165. bekötés cseréje,
 • Széchenyi  utca 40. ingatlan elé új földfeletti 
tűzcsap telepítése a felújított óvoda tűzoltási 
vízigényeinek biztosítása céljából.

PAKSI FŐMÉRNÖKSÉG
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Sárszentlőrinc és Uzd ivóvízellátó rendszer
 • Sárszentlőrinc, Donát patak feletti csőhíd 
DN100 acél haszoncső rekonstrukciója DN100 
KPE csőre való kiváltással szerelvényekkel 
együtt, csőhéj szigeteléssel.

Tengelic vízmű 
 • Tengelic I. kút Grundfos SP8 búvárszivattyú 
felújítása, villanymotor cseréje.

 • Tengelic–Jánosmajorvízmű kútjában üzeme-
lő szivattyú hidraulikájának cserélése.

Tengelic szennyvízrendszer
 • Rollecat szennyvízátemelő akna ECO'N ED 
3015.255 típusú új szivattyú beszerzése és te-
lepítése,

 • Szennyvíztisztító-telep CSN101 iszapfeladó 
szivattyú felújítása,

 • Petőfi Sándor utca szennyvízátemelő szivaty-
tyú felújítása,

 • Rollecat szennyvízátemelő akna szivattyú fel-
újítása,

 • Tengelic, Óvoda utca szennyvíz aknafedlap 
cseréje és akna felújítása,

 • Tengelic, Kossuth Lajos utca szennyvíz akna-
fedlap cseréje és akna felújítása.

Gerjen vízmű
 • Melegtartalék SAER nyomásfokozó szivattyú 
beépítése, üzembe helyezése.

Gerjen szennyvízelvezető rendszer
 • Gerjeni végátemelő szennyvízátemelő szivaty-
tyú felújítása.

Dunaszentgyörgy vízmű
 • II. kút tömedékelési terv készítése és engedé-
lyeztetése,

 • IV. kútszivattyú felújítása, Grundfos SP14A/10 
szivattyú hidraulika csere elvégzése,

 • Dunaszentgyörgy V. szivattyú gépház átemelő 
szivattyúk hidraulikai felújítása,

 • Szakaszoló szerelvények cseréje.
Dunaszentgyörgy szennyvízelvezető rendszer
 • Végátemelő szennyvízátemelő szivattyú felújí-
tása.

Hibastatisztika 

A 2018. évi hibaelhárítást igénylő beavatkozá-
sok statisztikai adatai:

2018. évi hibaszámok településenként:

Települések ivóvíz szennyvíz

Dunakömlőd 13 318

Dunaszentgyörgy 58 76

Gerjen 28 5

Györköny 2 -

Nagydorog 20 52

Németkér 20 -

Paks 406 684

Pusztahencse 15 -

Sárszentlőrinc 21 -

Tengelic 40 20

összesen 623 1 155

PAKSI FŐMÉRNÖKSÉG
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DUNAFÖLDVÁRI FŐMÉRNÖKSÉG

Miskolci Zoltán pályakezdőként az építőiparban helyezke-
dett el. 1976-ban mély- és magasépítési munkák technikusi, 
1992-től építésvezetői, 1996-tól pedig nagyberuházások elő-
készítői munkáival bízták meg.

A víziközmű ágazatban 1998-ban kezdett a százhalombat-
tai TÁVHŐ Kft.-nél mint főmérnök. A Kft. tulajdonosa – raci-
onális okokat szem előtt tartva – 2000-ben beolvasztotta a 
társaságot a SZÁKOM (Battai Víziközmű) Kft.-be, ahol 2013. 
június 30-ig az ivóvíz-szolgáltatási ágazat vezetői feladatait 
látta el.

A Mezőföldvíz Kft. 2013. július 1-jén jogutódként vette át a 
szolgáltatás üzemeltetését, ahol első körben a Százhalom-
battai Főmérnökség ivóvízrészleg-vezetésével bízták meg 
Miskolci Zoltánt. 2016. április 1-jétől a menedzsment felké-
rése alapján vette át és tölti be azóta is elődjének, Kovács 
István főmérnöknek a pozícióját a Dunaföldvári Főmérnök-
ségen 2016-tól.

„Munkatársaim hatékony segítségével ismertem meg a dunaföldvári térség 10 településének 
víziközműveit. A szolgáltatásra vonatkozóan a minőség és a biztonság javítása fontos szá-
momra, és egyben a célom is, amelyet jelenleg csak igen kis lépésekben tudunk megvalósítani.”

A 2018. évi számadatok továbbra is azt mutatják, 
hogy az előző évhez hasonlóan a Dunaföldvári Fő-
mérnökség területén a szennyvízátemelők meghi-
básodása volt jellemző, a hibaszám mintegy 13%-
kal emelkedett 2017-hez viszonyítva.

A csőtörések száma az elmúlt évekhez képest 
enyhe emelkedést mutat. Dunaföldvár területén 
a gerinchálózat állapota elavultnak mondható, a 
hálózat átlagos építési kora meghaladja a 30 évet. 

A főmérnökség szolgáltatási területén meg-
növekedett korszerűsítési és beruházási igé-
nyek jelentkeztek, melyek kiszolgálása és az 
ehhez szükséges kapacitások rendelkezésre állá-
sának felmérése a 2018. évben már elkezdődött. 
Várhatóan ezek az igények a 2019–2020. években 
növekedni fognak Paks fejlődésének hatására.
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DUNAFÖLDVÁRI FŐMÉRNÖKSÉG

2018. évi fejlesztések 
(a közműhasználati díj és egyéb önkormányzati 
forrás felhasználása)

Dunaföldvár
 • Vízbázisokon a kutak állapotfelmérése, vízho-
zam mérésének kialakítása,

 • I/5. kút felújítása II. ütem,
 • II/5. kút felújítása II. ütem,
 • Ivóvízmedencék hágcsóinak savállóra cseréje 
a magas tározóban,

 • Beszédes sor, Györki sori, Fokparti átemelő 
szivattyúk felújítása,

 • Laktanya területén szennyvízhálózat rekonst-
rukciója.

Madocsa
 • Vegyszeradagoló szivattyú (LMI Milton Roy) 
felújítása,

 • Glóbusz külső falának festése.
Madocsai Regionális Szennyvízrendszer
 • Légfúvó villanymotor cseréje,
 • 2 db recirkulációs szivattyú felújítása,

 • Iszapprés kompresszor beszerzése,
 • Végátemelő gépészeti felújítása.
Bölcske
 • Vízműtelep vagyonvédelem alá került,
 • Vízbázisokon a kutak állapotfelmérése, vízho-
zam mérése.

Rácalmás 
 • Rákóczi F.  utca ivóvízgerinc kiépítése (beruhá-
zása),

 • Tolózárak cseréje,
 • Tűzcsapok cseréje,
 • Sportcsarnok tűzcsap kiépítése,
 • Tartalék szivattyú beszerzése a 3-as átemelő-
be,

 • Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése,
 • Szennyvízátemelőkben visszacsapó szelepek 
cseréje.

Előszállás, Daruszentmiklós
 • Balaton út, illetve vasútállomási töltés alatt ve-
zeték kiváltása,

 • Vízbázisokon a kutak állapotfelmérése, vízho-
zam mérése.
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Baracs
 • Glóbusz külső falának festése,
 • Ady E.  utca csővezeték cseréje, 
 • Vízbázisokon a kutak állapotfelmérése, vízho-
zammérés kialakítása.

Kisapostag 
 • Irányítástechnikai fejlesztés elkezdése,
 • Nem üzemelő közkifolyók megszüntetése,
 • Kisapostag Petőfi utca vízhálózat rekonstruk-
ciója (II. ütem).

Nagyvenyim
 • Nagyvenyim Álmos vezér és Előd utcák vízel-
látó-vezeték kiépítése,

 • Glóbusz burkolatának javítása,
 • Tolózárak cseréje,
 • Településhez tartozó Mélykútpusztai csőhíd 
kiváltása, szigetelése.

Kisapostag, Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim
 • Nagyvenyim végátemelő szivattyúk felújítása, 
új szivattyú beszerzése,

 • Vegyszeradagolók üzembe helyezése,
 • Átemelő szivattyúk felújítása.

Hibastatisztika 

A 2018. évi hibaelhárítást igénylő beavatkozá-
sok statisztikai adatai:

2018. évi hibaszámok településenként:

Települések ivóvíz szennyvíz

Baracs 21 96

Bölcske 38 105

Daruszentmiklós 3 -

Dunaföldvár 99 242

Előszállás 7 10

Kisapostag 2 48

Madocsa 11 92

Mezőfalva 31

Nagyvenyim 15 52

Rácalmás 17 68

összesen 213 744
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Horzsa Zoltán a közel negyvenéves vízmű-üzemeltetésben 
szerzett szakmai tapasztalatát felelősséggel és kihívással 
teli környezetben szerezte meg. 

Két évvel főiskolai tanulmányait követően, 1983-ban  helyez-
kedett el a víziközmű-szolgáltatásban. A Baranya Megyei 
Vízmű Vállalat vízellátási csoportvezetőjeként kezdte pálya-
futását az ágazatban, ahol a Bajai Vízügyi Főiskolán szer-
zett tanulmányainak kiváló hasznát vette. A vízellátásban 
végzett munkája mellett továbbképezte magát, és a Janus 
Pannonius Tudományegyetem pécsi közgazdaságtudomá-
nyi karán ipari tervező-szervező szakon végzett. 

1996-ban megbízás útján alapította meg a Pécsváradi Víz-
mű Kft.-t, majd látta el ügyvezetői feladatait. A gazdasági 
társaság a 2013. év folyamán integrálódott a Mezőföldvíz 
Kft.-be, amely során a Pécsváradi Főmérnökség irányítá-
sával bízta meg az új ügyvezető. 2013. óta főmérnökként 
végzi változatos, felelősségteljes munkakörben feladatait. 
Magántervezői munkái alkalmával víz- és szennyvízhálóza-
tok tervezésével, felelős műszaki vezetésével is foglalkozik. 

„Mindennapi munkámat nem csak elkötelezettségből, hanem szeretetből végzem. A víziköz-
mű-szolgáltatás mellett kiemelt fontossággal bírnak számomra kollégáim, az ő érdekképvise-
letük, hiszen ők képezik a munkahelyi családomat és nem utolsósorban az ágazat mozgató 
rugóit is.”

PÉCSVÁRADI FŐMÉRNÖKSÉG

A Pécsváradi Főmérnökség területén a 2018. év 
folyamán – a pécsváradi gerincvezetéken történt 
jelentősebb hibát és az Ófalu ellátását biztosító 
ivóvízkút vízhozam problémáját kivéve – nem volt 
kiemelkedő esemény. A hibákat és üzemeltetési 
problémákat a főmérnökség munkatársai megol-
dották és elhárították, ezzel biztosították a folya-
matos szolgáltatást.

Állandó és örökzöld problémaként merül fel a 
szennyvízátemelő szivattyúk kopásából eredő 
felújítás, amely előre nem tervezhető és jelentős 
összegbe kerül. Ilyen jellegű hiba a Pécsvárad–
Zengővárkony szennyvízrendszeren jelentkezett 
2018-ban. 
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2018. évi fejlesztések 
(a közműhasználati díj és egyéb önkormányzati 
forrás felhasználása) 

Pécsvárad
 • Szennyvíztisztító-telep frekvenciaváltó cseréje,
 • Zengő utca végén tűzcsap cseréje,
 • Szőlő utca végén tűzcsap cseréje,
 • Kossuth utcai vízvezeték-rekonstrukció II. üte-
mének megvalósítása.

Feked-Véménd
 • A vízműtelepen lévő fúrt kút búvárszivattyújá-
nak cseréje.

Erdősmecske
 • Informatikai és irányítástechnikai rendszer 
korszerűsítése.

Martonfa
 • Patak feletti átvezetés kiváltásának cseréje.
Ófalu
 • Informatikai rendszer korszerűsítése.

PÉCSVÁRADI FŐMÉRNÖKSÉG
Hibastatisztika 

A 2018. évi hibaelhárítást igénylő beavatkozá-
sok statisztikai adatai:

2018. évi hibaszámok településenként:

Települések ivóvíz szennyvíz

Apátvarasd 5 - 

Erdősmecske 9 - 

Feked 10 - 

Lovászhetény 5 - 

Martonfa 9 - 

Nagypall 7 - 

Óbánya 5 1

Ófalu 12 -

Pécsvárad 77 28

Szilágy 7 - 

Véménd 17 - 

Zengővárkony 11 3

összesen 174 32
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BONYHÁDI  FŐMÉRNÖKSÉG

Gaál Zoltán 1982-ben kezdte meg pályafutását a víziköz-
mű-szolgáltatásban a Tolna Megyei Víz- és Csatornamű 
Vállalatnál mint laboráns. Vezetői gyakorlatát a vállalat szét-
válását követően a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.-nél 
szerezte meg, ahol 1998. évre a műszaki, vállalkozási osz-
tályvezetőből ügyvezetői székig küzdötte fel magát. 2007 és 
2008 között az Uranus Víz-Csatorna Kft. műszaki vezetője-
ként képviselte az ágazatot.

A Paksi Vízmű Kft. ügyvezetőjeként 4 évig (2008–2012.) ka-
matoztatta tapasztalatait mind a víz-, mind szennyvízszol-
gáltatás területén. A jogszabályi változások következtében 
a Mezőföldvíz Kft. mint jogutód vette át a szolgáltatás üze-
meltetését, ahol első körben a Paksi Főmérnökség vezeté-
sével bízták meg. 

2018. évben Éreth Attila bonyhádi főmérnök nyugdíjba vo-
nulásának alkalmával vette át feladatait a Bonyhádi Főmér-
nökségen, ahol azóta is megbízott beruházási és fejlesztési 
főmérnökként végzi munkáját. Tevékenysége nemcsak mű-
szaki, hanem gazdasági oldalról is támogatott és megala-
pozott. 

„A Bonyhád térség településeinek víziközműveit régóta ismerem. Fontosnak tartom, hogy a 
rezsicsökkentés végrehajtásából adódó forráshiányos időszakban is a meglevő közműrend-
szereken minél magasabb szintű szolgáltatást biztosítsunk.”

A Bonyhádi Főmérnökség ellátási területén az 
előző évekhez hasonló műszaki feladatok jelent-
keztek a 2018. évben is. 

A vízminőség-javító program beruházása Hi-
dason – amely a település Bonyhádról történő 
ellátását célozza meg – 2018-ban megkezdődött 
és azóta is folyamatban van. A program során 
kivitelezésre kerül a településeket összekötő táv-
vezeték, légtelenítő aknákkal, nyomásfokozóval, 
valamint az elosztó hálózaton – a magastározó 
medencék felújítása mellett – a hálózat szivacs-
dugós kitakarítására alkalmas tisztítóidomok be-
építése. A beruházás próbaüzeme 2019  áprilisá-
ban indul meg.

A mágocsi szennyvíztisztító-telep határérték 
feletti szennyezőanyag bebocsátása megnöve-
kedett 2018. évben, aminek következtében a kör-
nyezetvédelmi hatóság szennyezéscsökkentési 
ütemterv elkészítésére kötelezte a Mezőföldvíz 
Kft.-t és a helyi önkormányzatot.
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2018. évi fejlesztések 
(a közműhasználati díj és egyéb önkormányzati 
forrás felhasználása) 

Bonyhád, Majos vízellátó rendszer
 • Északi Vízmű szoftver módosítása,
 • Szecska városrész tolózár cseréje (4 db NA80, 
5 db NA100, 4 db NA150),

 • Déli Vízmű kompresszor főjavítása KCT 550-
100 blokk cseréje.

Bonyhád, Kakasd, Cikó, Nagymányok, Kismá-
nyok szennyvízrendszer

 • Tartalék szivattyú vásárlása Bonyhád, Borbély  
utca szennyvízátemelőbe,

 • Tartalék szivattyú vásárlása a bonyhádszerda-
helyi szennyvízátemelőbe,

 • Bonyhád, Kossuth  utca szennyvízátemelő ve-
zérlés kiépítése (GPRS),

 • Bonyhád, Majosi szennyvízátemelő vezérlés 
kiépítése (GPRS),

 • Bonyhád, Rákóczi  utca 13. szennyvíz vissza-
csapó beépítése,

BONYHÁDI  FŐMÉRNÖKSÉG
 • Bonyhád Ipari Park ipartelep szennyvízelveze-
tés, szennyvízátemelő építése, beüzemelése,

 • Bonyhád Szabadság tér szennyvíz aknafedla-
pok cseréje (5 db),

 • Bonyhád, szennyvízszivattyú felújítások,
 • Kakasd, Székelykapu szennyvízátemelő szi-
vattyú felújítása (2 db),

 • Kakasd, szennyvízátemelő szivattyú felújítása 
(5 db),

 • Cikó, végátemelő szivattyú felújítása,
 • Cikó, végátemelő szivattyú vásárlása, beépíté-
se.

Bonyhádvarasd szennyvízrendszer
 • Szennyvíztelepi műtárgyra járófelület, korlát 
telepítése.

Hidas szennyvízelvezető rendszer
 • Tartalék szennyvízszivattyú vásárlása Erkel  
utca szennyvízátemelőbe,

 • Szennyvízszivattyú felújítása Erkel  utca szeny-
nyvízátemelőbe.

Györe, Izmény szennyvízrendszer
 • Izmény, Dózsa  utca szennyvízátemelő szivaty-
tyú felújítása.
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Kakasd vízellátó rendszer
 • Deák  utca bekötő vezeték és idomok cseréje.
Kisdorog szennyvízrendszer
 • Szivattyú vásárlása.
Kisvejke, Lengyel, Závod, Nagyvejke regionális 

vízellátó rendszer
 • Lengyel, Béke  utca vízvezeték cseréje, hálózat 
tisztítása, tolózár beépítése.

Mágocs vízellátó rendszer
 • Vízmű 5. sz. kút fúrása, beüzemelése, próba-
üzeme, hálózatra csatlakoztatás (I. ütem).

Mőcsény szennyvízelvezető rendszer
 • Palatinca szennyvízátemelő szivattyú felújítá-
sa (1. részlet).

Nagymányok, Kismányok, Váralja vízellátó rend-
szer

 • Nagymányok, József A. utca vezetékcsere, 
idomok cseréje (I. ütem),

 • Kismányok, bekötő idomok cseréje Petőfi ut-
cában (3 db).

Hibastatisztika 

A 2018. évi hibaelhárítást igénylő beavatkozá-
sok statisztikai adatai:

2018. évi hibaszámok településenként:

Települések ivóvíz szennyvíz

Bonyhád 105 357

Bonyhádvarasd 4 6

Cikó 15 34

Györe 7 98

Hidas 19 92

Izmény 1 23

Kakasd 19 137

Kisdorog 6 20

Kismányok 9 37

Kisvejke 9 107

Lengyel 8 17

Mágocs 13 16

Mőcsény 8 57

Nagymányok 39 181

Váralja 8 74

Závod 8 -

összesen 273 1 256

BONYHÁDI  FŐMÉRNÖKSÉG
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Hibák elemzése

A 2018. évi hibastatisztika az elmúlt évek tenden-
ciájának megfelelően jól mutatja, hogy az ellátó 
rendszerek leromlása és avulása gyorsuló üte-
met jelez.

Az ivóvízágazatban előforduló események dön-
tő többsége a megcsapoló hidak és az összekötő 
idomok töréséből fordul elő. A leggyakrabban az 
ac. gerincvezeték törése, tömítések elöregedése, 
illetve a vascsöves bekötővezetékeken keletkezett 
lyukadások jelentik a problémák forrását.

Az ivóvízrendszeren felmerülő hibák többsége 
a víztermelő kutak elöregedéséből fakad. 

A főmérnökségeken – a Pécsváradi Főmér-
nökség kivételével – jól látható, hogy a jellemző 
hibaszámok a szennyvízhálózaton és kifejezetten 
a szennyvízátemelőknél mutatkoznak. 

Mivel a Pécsváradi Főmérnökségen csak Pécs-
váradon, Zengővárkonyban és Óbányán található 
vezetékes szennyvízelvezetés, ez magyarázatot 
ad a – többi főmérnökséghez képest – kevesebb 
hibaszámra. Ófalu településén azonban a hálózat 
nélküli gyökérzónás szennyvíztisztító-telep üze-
meltetői feladatokat jelent.

A gördülő fejlesztési tervekbe már eddig is 
bekerültek a rendkívüli eseményekből fakadó re-
konstrukciók, de egyre jellemzőbb a havária ese-
ményekből adódó fejlesztések, rekonstrukciók 
beiktatása a tervezet előkészítése során.

A Mezőföldvíz Kft. által alkalmazott műszaki in-
formációs rendszer, a MIR–Gispán segítségével a 
hibaszámok összevetése és elemzése lehetőséget 
ad a rendszerszintű következtetések levonására. 

Az üzemeltetés már folyamatos hibaelhárí-
tássá vált az elmúlt években. A fejlesztések és 
karbantartások elmaradása a hibaokok és azok 
gyakoriságának növekedését eredményezi.

Építőipari tevékenységek

A Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási területén a tulajdo-
nos önkormányzatok részére in-house beszerzés 
keretén belül lehetőség van a víziközműrendsze-
rek egyszerű, gyors kivitelezésének lebonyolításá-
ra, megvalósítására.

2018-ban több önkormányzat részéről is felme-
rült a víziközműrendszerek rekonstrukciója, de a 
fejlesztési források nem, vagy csak részben álltak 
a települések rendelkezésére. Reményeink szerint 
a következő években lesz pályázati lehetőség a 
víziközművek rekonstrukciójára.

Repedések

Elöregedés14%

22%

A szennyvízágazatban az átemelő-szivattyúk 
meghibásodása idegen anyagok csatornaháló-
zatba kerülése miatt következik be. Ezek nagy ré-
sze a helytelen fogyasztói szokások (szennyvíz-
rendszerbe elhelyezett nedves törlők, pelenkák és 
egyéb hulladékok), másrészt a rendszerelemek 
öregedése és kopása miatt következik be.

70% Idegen anyag
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Egyéb másodlagos tevékenységek

A Mezőföldvíz Kft. Paks városával kötött szerző-
dései alapján az alaptevékenységéhez szorosan 
kötődő egyéb üzemeltetési, építéskivitelezési, sze-
relési tevékenységeket is ellát.

Ürgemezei strand üzemeltetése, karbantartási 
és felújítási munkálatai
A Paksi Ürgemezei Strand felkészülési és üzemel-
tetési feladatait 2018-ban már 13 éve látta el a Me-
zőföldvíz Kft.

A felkészülési munkák alatt elvégeztük az ál-
talános állagmegőrzési és gépészeti munkákat. 
Ezek mellett kiépítettünk a nagymedence körül 
egy padrendszert, a büfék előtti járdalapot térkő-
burkolatra cseréltük, elvégeztük a nagymedence 
túlfolyórács-cseréjét, a játszótér és új röplabda-
pálya kiépítését, szegélyezését és kiegészítő 
berendezéseket is beszereztünk. Gépészeti fel-
újítások keretében a pancsoló medencénél új hő-
cserélő került beépítésre, és a nagymedence töl-
tő-ürítő vezetékének rekonstrukciója megvalósult.

A Paksi Ürgemezei Strand a nyári hónapokban 
tart nyitva, az üzemeltetés eredményessége idő-
járásfüggő. 

Csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése
Az üzemeltetés keretében megtörtént a nyílt, bur-
kolt és a burkolatlan csapadékvíz-elvezetők éves 
karbantartása és a szükséges – önkormányzattal 
egyeztetett – fejlesztések, rekonstrukciók megva-
lósítása az alábbiak szerint:

 -  csatornamosások WOMA-val,
 -  nyílt csapadékvíz-elvezető árkok takarítása  

(kb. 62.500 fm),
 -  záportározók kaszálása, takarítása,
 -  csapadékvíz-elvezető árkokhoz tartozó iszap-

fogók folyamatos takarítása,

 -  csapadékvíz-elvezető hálózaton lévő víznye-
lőszemek folyamatos takarítása,

 -  csapadékvíz-elvezető hálózaton lévő kereszt 
víznyelő rácsok folyamatos takarítása.

Önkormányzati árvízvédelmi készenlét
A feladat az esetleges árvízi védekezést és a Du-
nai csapadék- és belvízlevezetőkre telepített árvízi 
zsilipek és átemelőszivattyúk üzemeltetését és 
időszakos karbantartását jelenti.

A Mezőföldvíz Kft. 365 napos árvíz-belvíz ké-
szenléti ügyeleti szolgálatot biztosít Pakson. 2018-
ban rendkívüli esemény nem történt.

A csapadékvíz-elvezető rendszerekhez tartozó 
árvízvédelmi zsilipeken működő automata bel-
víz-átemelő és átemelőszivattyúk üzemeltetése, el-
lenőrzése, karbantartása folyamatosan működött.

Az általános állagmegőrzési és karbantartási 
munkákat elvégeztük a jelenleg meglévő 7 db zsi-
lipnél.

Önkormányzati tulajdonú tűzivíztározó
A feladat magában foglalja a tűzivíztározó üze-
meltetését és karbantartását a katasztrófavé-
delmi tűzoltósági szakhatósági feltételek szerint, 
mellyel biztosítani kell a medencék feltölthetősé-
gét és megfelelő vízzáróságát.

Önkormányzati tulajdonú öntöző hálózat
A hálózat éves üzemeltetését (az időszakos zárá-
sok, újranyitások, egyéb intézkedések megtétele) 
és karbantartását végeztük el az elfogadott tervek 
alapján.

Önkormányzati szökőkút üzemeltetése
Az üzemelésen túl a feladat része a téli időszak-
ra történő felkészítés és a karbantartási feladatok 
voltak.
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E-Közmű rendszer

Az e-közmű elektronikus, osztott relációs adat-
bázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, 
amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilván-
tartásaira építve, internetes felületen a közműve-
zetékek adatainak hozzáférését biztosítja a fel-
használók számára. Tehát az e-közmű feladata 
információ szolgáltatása:

a) helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet 
közművezetékkel való ellátottságáról és azok el-
helyezkedéséről,

b) a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltető-
jéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok 
elérhetőségéről,

c) tájékoztatási szinten az állami adóhatóság 
részére, adóbevallást követő utólagos ellenőrzési 
tevékenységéhez.

Jogszabályi kötelezettség alapján (költségtérí-
tés nélkül) a Mezőföldvíz Kft. a közműnyilatkoza-
tok kiadását az „e-közmű” rendszer elektronikus 
felületének alkalmazásával biztosítja a felhasz-
nálók részére a 2017. évben bevezetett e-közmű 
rendszer keretén belül. 

Laboratórium tevékenysége

e-közmű: 
1 090 kiadott 

közműnyilatkozat

Kiadott közműnyilatkozatok főmérnökségen-
kénti bontásban: 

Bonyhádi Főmérnökség 153 db (14%) 
Dunaföldvári Főmérnökség 360 db (33%)
Paksi Főmérnökség 512 db (47%) 
Pécsváradi Főmérnökség 65 db (6%).

A Mezőföldvíz Kft. Vízminőség-ellenőrző La-
boratóriumának elsődleges feladata a Kft. által 
üzemeltetett terület vízminőség-ellenőrzési fel-
adatainak ellátása. Ez a két fő ágazatot, a víz- és 
a szennyvízágazatot érinti, illetve nyáron a paksi 
strand ellenőrzését is. 

A laboratórium a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 
(a továbbiakban: NAH) feljogosítása révén végez-
heti ezen vízminőség-ellenőrző feladatát. Az akk-
reditált státusz jelenleg 5 évre kerül odaítélésre, 
de ezt évente úgynevezett felügyeleti audit kereté-
ben a NAH felülvizsgálja. 2018-ban a felülvizsgála-
ton a laboratórium sikeresen teljesített.
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Az akkreditáció a laboratórium minőségbizto-

sítási rendszerének működését egy nemzetközi 
rendszerszabvány alapján igazolja. Az akkredi-
táció odaítélésében fontos szempont a vizsgála-
tokban való jártasság igazolása, a mérési ered-
mények megfelelőségének igazolása. Ennek 
biztosítására a laboratórium részt vesz különböző 
jártassági vizsgálatokban, ún. körvizsgálatokban, 
melyeket erre a célra akkreditált országos szerve-
zetek bonyolítanak le.

Minden általunk üzemeltetett vízműre/telepü-
lésre éves vízvizsgálati terveket készítünk, me-
lyeket a megyei kormányhivatal népegészségügyi 
osztálya hagy jóvá. Ez meghatározza a vizsgálan-
dó minták számát, a vizsgálandó fizikai, kémiai és 
mikrobiológiai összetevőket. A vizsgálatokat meg-
határozott mintavételi helyeken kell elvégeznünk. 
A minták és azok vizsgálatainak eredményei az 
országos adatbázisba is feltöltésre kerülnek.

A laboratórium vizsgálati köre mikrobiológiai 
és kémiai vizsgálatokra terjed ki, mely vizsgálato-
kat európai uniós és magyar szabványok szerint 
végzi. A vizsgálatok eredményeit összehasonlítjuk 
a szintén uniós, illetve WHO irányelveken alapuló 
jogszabályban rögzített határértékekkel. 

Amennyiben a laboratórium vizsgálatai a meg-
szabott határértékektől bármely tekintetben el-
térnek, kifogás alá esnek, azokat további intéz-
kedésre, a hiba elhárítására továbbítjuk a felelős 
üzemegységi irányítók felé. Az intézkedés hatá-
sosságának ellenőrzése is a laboratórium fela-
data, amiről ismételt mintavétellel és vizsgálattal 
győződünk meg.

A szennyvízkezelés területén minden szenny-
víztisztító-telep rendelkezik a környezetvédelmi 
hatóság által jóváhagyott vizsgálati tervvel (ön-
ellenőrzési terv). Ezek alapján a laboratórium 
elvégzi ez esedékes minták megvételét és azok 
vizsgálatát. A laboratórium közreműködik a tisztí-
tótelepek önkontroll vizsgálatainak a hatóság felé, 
az OKIR rendszerben történő elektronikus feltölté-
sében.

A mintaszámaink alakulásában az előző évhez 
képest jelentősebb változás nem volt. A Kft. gaz-
dálkodásának segítése érdekében a laboratórium 
külső megrendelésekre vállal vizsgálatokat. Ez 
kiterjed egyszeri igényeinek teljesítésétől a folya-
matos megbízások, pl. fürdőüzemeltetők vízvizs-
gálati igényeinek teljesítéséig.

mintaszámok: 
kémia 3 366

mikrobiológia 2 359

Az elmúlt időszakban a hatósági vizsgálati elő-
írások szükségessé tették a legionella baktérium 
rendszeres vizsgálatát a közüzemi fürdők vizében, 
illetve közösségi létesítmények melegvíz-hálóza-
tában. Laboratóriumunk felkészült ezen vizsgála-
tok elvégzésére is, az akkreditáció kiterjesztése 
ezen baktérium vizsgálatára 2019-ben várható.
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MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM
A Mezőföldvíz Kft. minőségügyi és környezet-
védelmi politikájának alapelvei nem változtak 
2013. november 23-a óta. Működésünk 2018. év-
ben is az eddigi alapelvek szerint valósult meg:

 • jogszerű szolgáltatás biztosítása,
 • ügyfélközpontúság,
 • környezettudatosság,
 • gondosság és hatékony üzemeltetésre való tö-
rekvés.

Ennek érdekében:
 • kiszámítható és biztonságos munkahely bizto-
sítása,

 • fogyasztói panaszkezelés,
 • beszerzési szabályzat szerinti anyagfelhasz-
nálás,

 • műszaki képzés és munkaszervezés.

Minőség- és környezetirányí tási rendszerek
2012. november 22-től ISO 9001:2008 minő ség-
irányítási rendszert és ISO 14001:2004 szabvány 
szerinti környezetközpontú irányítási rendszert 
működtetünk, melyet külső fél, a DEKRA Certifica-
tion Kft. által tanúsíttatunk. 

A társaság vezetése elkötelezte magát a szab-
ványok követelményeinek megfelelő rendszer mű-
ködtetése mellett. A folyamatos fejlesztésekbe és 
ennek megvalósulásába munkatársait bevonja.

Az irányítási rendszerek tanúsításaira vonat-
kozó éves felülvizsgálati auditálás 2018. novem-
ber 29-én megtörtént. A minőségirányítási és a 
környezetirányítási rendszerek tanúsítványai az 
ivóvízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, vonalas 
közművek kivitelezése, ár- és belvízvédekezés 
(csapadékvíz-elvezetés) szempontjából 2021. no-
vember 21-ig érvényesek.

A tanúsítás során tett főbb észrevételek az aláb-
biak voltak:

 • jogszabálykövetés és alkalmazás biztosítása,
 • beszállítói minősítések felülvizsgálata,
 • belső auditor, MRV-n belüli ellenőrzések.

A fejlesztendő területekre helyesbítő, megelőző 
tevékenységeket indítunk, két auditor kinevezése 
és a belső ellenőrzés koordinálása megtörtént.

A minősített beszállítói listát aktualizáltuk. Minő-
sítési kritériumok között pénzügyi, műszaki szem-
pontokat, a szervezet üzemeltetésének szabályo-
zottságát vesszük figyelembe (már több mint 140 
vállalkozót, céget és szervezetet minősítettünk).

Hulladékgazdálkodás
A Mezőföldvíz Kft. a hatályos jogszabályok szerint 
elfogadott hulladékgazdálkodási tervvel rendelke-
zik az alábbi alapelvek szerint:

 • hulladékcsökkentési ütemterv készül,
 • szükség esetén a változtatásokra intézkedési 
tervet kell kidolgozni,

 • a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsola-
tos jelentési kötelezettségeket és a szükséges 
adminisztratív kötelezettségeket egységesítet-
tük.

A jelentési és környezetvédelmi beszámolói kö-
telezettséget 2018. évben is teljesítettük.

A telephelyeinken lévő környezeti veszélyek 
csökkentése érdekében a hulladékszállítási és 
-befogadási engedélyeink hatékonyabb kihaszná-
lását vezettük be.

Vízbázisvédelem, szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és a levegőtisztaság- 
védelem
Az ivóvíztermelés, valamint a szennyvíztisztítás 
és -elvezetés során az előző éveknek megfelelő-
en elvégeztük a szükséges beavatkozásokat. Az 
energia- és vegyszerfelhasználást optimalizáltuk 
2018 évben is.

Légszennyező pontforrásokat nem üzemelte-
tünk. 

Tevékenységeink során törekedtünk mind a 
környezetvédelem, mind az energiahatékony 
üzemeltetés megvalósítására.
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INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK
Jelentős fejlődésen esett át 2018-ban a Mezőföld-
víz Kft. informatikai infrastruktúrája. Megújításra 
és átalakításra került a számítógépes hálózati inf-
rastruktúra, a központi alkalmazások egy része és 
kiszolgáló környezetük is. 

Új szolgáltató bevonásával egységes háttérre 
épül valamennyi főmérnökség internet kapcsola-
ta. Emellett kicseréltük az elavult elektronikákat 
is. A kettő eredményeként jelentősen megnöveke-
dett az üzem- és az információbiztonság. Az új 
vezeték nélküli hálózat lehetővé teszi a vendég ké-
szülékek leválasztását az ügyviteli hálózatról. Ez 
kiemelten fontos információbiztonsági szempont.

Az újonnan kialakított topológia még jobban 
lehetővé teszi a központi irányítás és felügyelet 
megvalósítását. Ezzel csökkenthető az üzemel-
tetésre fordított idő, felgyorsul a hibaelhárítás.

Elmondható, hogy jelentős korszerűsítés zaj-
lott le a felhasználó rendszereket kiszolgáló infra-
struktúrában. Az év közepétől kötelezővé vált NAV 
on-line számlafeladási kötelezettségnek való 
megfelelés magával hozta a társaság integrált 
vállalatirányítási rendszerének (LIBRA) frissítését, 
amely egyben szükségessé tette a kiszolgáló tech-
nikai háttér felülvizsgálatát, megújítását. Ennek 
keretében a korábban stratégiai célként megfogal-
mazott „felhő alapú”, virtualizációs technológiára 
épülő működés kiépítésének folytatása nyújtotta 
a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldást. 

Az újítások során kiemelt szerepet kapott a 
biztonság, hiszen a vállalatirányítási rendszerün-

ket és működési környezetét jogszabályi elvárás 
miatt évente információbiztonsági auditnak kell 
alávetni. Informatikusaink a felhő szolgáltatás vé-
delmét biztosító tűzfalat, új biztonsági szabályo-
kat állítottak be, amelyek eredményeként a felhő 
elérése csak VPN hálózaton keresztül lehetséges. 
Ez kétfaktoros azonosítást tesz szükségessé. 

A LIBRA rendszer kiszolgálóit virtuális gépeken 
helyeztük el. A vállalatirányítási rendszer jelen-
tősen megújult, hiszen a korábbi vastagklienses 
működés helyett a korszerűbb vékony klienses 
(szabványos böngésző) változatot alkalmazzuk.

A modernizációs folyamat során a felhőben he-
lyeztük el a külső munkahelyeken dolgozó mun-
katársak kiszolgálására alkalmazott terminál szer-
verünket, valamint a fájl- és dokumentumtároló 
adattárunkat.

Az üzembiztonság növelése érdekében a rend-
szerek üzemeltetésének egy részét szolgálta-
tásként veszi igénybe a Mezőföldvíz Kft., ezzel 
csökkentve a csak belső üzemeltetésből fakadó 
kockázatokat (fluktuáció, naprakész ismeretek hi-
ánya).

A Mezőföldvíz Kft. a 2018. év folyamán érvé-
nyesítette az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény valamint az EU új adatvédelmi – GDPR – 
irányelveit valamennyi személyi adatot kezelő fo-
lyamatában és rendszerében. Ezzel kapcsolatban 
2019. évre még további feladatok elvégzése szük-
séges.

Az üzemeltetés már folyamatos hibaelhárítássá 
vált az elmúlt években. A fejlesztések és karban-
tartások forráshiány miatti elmaradása a hibák 
gyakoriságának növekedését eredményezte.
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5 évvel ezelőtt kezdtem meg pályafutásomat a Mezőföldvíz Kft.-nél. 

Nehéz lenne mást állítani a szolgáltatási igazgatói feladatról, hogy 
nem állított különleges kihívás elé, mind a kintlévőségkezelés, mind 
az ügyfélszolgálat területén. Sokat fejlődtem szakmai és szemé-
lyes vonatkozásokban, és az általam irányított szervezeti egység is 
(időnként kisebb-nagyobb kudarcokkal is edzve az erőnket) sorra 
vette az akadályokat. 

Legfőbb célkitűzésem az ügyfeleink minőségi, ügyfélközpontú ki-
szolgálása, valamint a kintlévőségkezelés hatékonyságának javítá-
sa. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a minőségi ivóvíz-szolgáltatás, 
valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás mellett a fogyasztók elé-
gedettségéhez elengedhetetlenül szükséges az ügyfélbarát, korrekt 
ügyintézés is. Kollégáimmal ennek megfelelően végezzük munkán-
kat, várjuk felhasználóinkat, és nézünk az újabb kihívások elé.

Volf Anita   
szolgáltatási igazgató

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK

A főmérnökségek központi településein kialakított 
ügyfélszolgálati fiókirodáinkban és állandó irodánk-
ban, a felhasználói igényeknek megfelelően kialakí-
tott nyitvatartással, emellett kihelyezett ügyfélszol-
gálattal állunk felhasználóink rendelkezésére. 

2018. április 26-ával hatályba lépett új üzlet-
szabályzatunk. Lényeges tartalmi módosulások 
történtek az alkalmazott műszaki szolgáltatási 

díjakban, az adatvédelmi szabályokban és az ügy-
félszolgálati irodák nyitvatartási rendjében. 

A nyitvatartás rendjének megállapítása során 
figyelembe vettük az érintett irodák ügyfélforgal-
mát. A módosítások eredményeként, az erőforrá-
sokat átcsoportosítva javítottuk a háttérfelada-
tok végzésének, a telefonos ügyfélfogadás és a 
panaszkezelés hatékonyságát. 

2013 2014 2015 2016

SLA érték 2013–2018

69%
79%

86%

74%

2017

83%
88%

2018
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FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK

Az ügyfélelégedettség növelésének érdekében 
kollégáink részére rendszeres időközönként to-
vábbra is belső képzéseket tartunk. A személyes 
és írásos megkeresések mellett a legjelentősebb 
ügyfélforgalmat a telefonos ügyfélszolgálat 
(call-center) bonyolítja, melynek teljesítményét 
napi szinten ellenőrizzük. Többek között vizsgál-
juk a Mezőföldvíz Kft. telefonos ügyfélszolgála-
tára beérkező valamennyi és a 30 másodpercen 
belül ügyintéző által fogadott hívások arányát. 

témák: mérőállás-bejelentés, számlaegyeztetés, 
haviátalány-módosítás, felhasználóváltozáshoz 
kap csolódó információkérés, fizetési mód válto-
zás és egyéb megkeresések (csatornarákötések 
bejelentése, nem ügyfélszolgálathoz kapcsolódó 
megkeresések).

Fogyasztóvédelmi eljárás 2018. évben kettő 
esetben indult társaságunkkal szemben: egy eset-
ben egyéb hatósági ellenőrzés, egy esetben pedig 
fogyasztói bejelentés alapján. Az utóbbi alapján 
indult eljárást a hatóság megszüntette. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal határozatban kötelezte 
a szolgáltatókat arra, hogy 2018-tól kezdődően 
kétévente független közvélemény-kutató szer-
vezettel méresse fel a közszolgáltatási-szerző-
dések alapján vételező lakossági felhasználók 
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos elége-
dettségét. 

SLA-érték: 
88%

Ez a minőség mutató (SLA érték) a 2018. évben 
88 % volt. Ez az érték nem tartalmazza azon hívá-
sok számát, melyeket 30 mp-en túl fogadtunk.

Az ügyfélszolgálathoz havonta érkező megkere-
sések típus szerinti felbontása alapján a jellemző 
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FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK

A felhasználói elégedettség felmérés 2018. 
július 01-től lépett életbe. A felmérés részeként 
minden ügyfélszolgálati irodán lehetőséget bizto-
sítunk felhasználóink részére az ügyintézés, vala-
mint az ügyfélszolgálati ügyintézők értékelésére. 
A minősítést egytől tízig terjedő skálán adhat-
ták meg felhasználóink. A MEKH által megbízott 

szervezet által készített részletes jelentés alap-
ján társaságunk eredményei az ágazati átlagnak 
megfelelően, illetve afölött alakulnak. A diagram a 
Mezőföldvíz Kft. saját, valamint a szolgáltatási te-
rületével szomszédos (Tolna, Baranya, Fejér) me-
gyékben lévő szolgáltatók értékelését mutatja az 
ágazati átlaghoz képest. 

Mindent figyelembe véve milyen színvonalúnak értékeli 
a víziközmű-szolgáltatója tevékenységét?

Baranya 
megyei

szolgáltató

10

7,5

5

Mezőföldvíz 
Kft.  

Fejér
megyei

szolgáltató

Tolna
megyei

szolgáltató 2

Tolna
megyei

szolgáltató 1

8,4 7,9 7,7 7,7 8,6

Ágazati átlag

8,4 7,9 7,7 7,7 8,6
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GAZDÁLKODÁS
Nap, nap után érkeznek a problémák, stresszes helyzetek követik 
egymást, mindez megtetézve az állandó időhiánnyal. Mi az, ami 
mégis arra késztet minket, hogy újra és újra belevágjunk a követke-
ző feladatba, hogy helytálljunk, hogy tovább lépjünk, hogy tegyük a 
dolgunk?

Nos, több minden együttes eredője. A szakma szeretete, a felelős-
ség a velünk dolgozók iránt, a megszerzett és összegyűjtött tudás, 
az igény, hogy amit eddig összeraktunk, az ne vesszen kárba. A kö-
zös munka, a csapat összetartozása. És a sikereink! Hiszen még 
mindig talpon vagyunk, nem adtuk fel.

A Mezőföldvíz Kft.-nek „rövid” a múltja, de az annál tartalmasabb. 
Mint egy puzzle játék, úgy állt össze darabokból, mostanra szorosan 
összekapcsolódva, csiszolódva, eggyé kovácsolódva. Ez az egység 
ebben a formában értéket képvisel, amit nem szabad elveszni hagy-
ni, érdemes érte küzdeni.

Hardi Krisztina Anna 
gazdasági igazgató

BEVÉTELEK
Bevételek

Társaságunk engedélyes tevékenységeiből szár-
mazó nettó árbevétele a 2017. évi mértéknél 
(1 892 millió Ft) kedvezőbben alakult.

még mindig bevételt von el. A rezsitörvény társa-
ságunkat az ellátási terület sajátossága, a nagy-
számú kistelepülés miatt még hátrányosabban 
érinti, mivel a lakossági/közületi fogyasztás ará-
nya (~80%/20%) értékesítési szempontból külö-
nösen kedvezőtlen.

A Mezőföldvíz Kft. az ivóvíz-szolgáltatás, a 
szenny  víz elvezetés és -tisztítás üzemeltetési fel-
adataihoz megfelelő eszközökkel és szakember-
gárdával rendelkezik. A kapacitások minél maga-
sabb fokú kihasználása, valamint a gazdálkodási 
eredmény javítása érdekében egyéb kapcsolódó, 
ún. másodlagos tevékenységeket is végez.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény a 
víziközmű-fejlesztés kötelezettségét az ellátásért 
felelős, tulajdonos önkormányzatok feladataként 
határozza meg. 

Alaptevékenység 
nettó árbevétele:

1 903 millió Ft

Az értékesítés mennyiségét társaságunk a 
szolgáltatás egyedi jellegéből fakadóan tovább-
ra sem tudja befolyásolni, az a felhasználók szá-
mától és fogyasztásuktól függ. 

Díjváltozásra továbbra sem volt mód 2018-ban, 
ezt súlyosbítja, hogy a lakossági felhasználókra 
vonatkozó jogszabályi 10%-os rezsicsökkenés 
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BEVÉTELEK

A 2018. évben megvalósult fejlesztések első-
sorban az elfogadott gördülő fejlesztési tervben 
meghatározott feladatok voltak, de szükségessé 
vált egyes havária események miatti helyreállítás is.

Az építési munkák elsődleges forrása a víziköz-
művek használati (bérleti) díja volt, melynek 2018. 
évi mértéke az előző évhez képest nem változott. 

Az építési tevékenység összes nettó árbevéte-
le 242 millió Ft-ot tett ki, ami a 2017. évi (316 mil-
lió Ft) teljesítménytől elmaradt. Ennek oka, hogy 
a közművek rekonstrukciójára a használati díjon 
felül csak nagyon kevés további forrás állt a tulaj-
donok rendelkezésére.

A másodlagos tevékenységekből jelentős tételt 
jelentett még a Paks város területén nem víziköz-
művel végzett üzemeltetési feladatok ellátásából 
(ár- és belvízvédelem, csapadékcsatorna, strand 
stb.), a megrendelésre végzett laborvizsgálatok-
ból származó árbevétel.

2015 2016 20172013 2014

ivóvízszolgáltatás árbevétele

szennyvízszolgáltatás árbevétele

2 400 000

1 800 000

1 200 000

600 000

0

Értékesítés nettó árbevétele 2013–2018, e Ft

másodlagos tevékenység nettó árbevétele

2018

3 000 000

Másodlagos tev. 
nettó árbevétele:

453 millió Ft

Az egyéb bevételek között jelennek meg a kár-
eseményekkel kapcsolatos, megtérített összegek, 
a kintlévőségkezelés eredményeképpen besze-
dett egyéb díjak, a visszaírt értékvesztés.

2018. évben 10 település esetében nyílt lehető-
ség a magas küszöbérték feletti fajlagos költségű 
rendszereknél lakossági víz- és csatornaszolgálta-
tás támogatás igénylésére, 4,8 millió Ft értékben.

Az egyéb bevételek között jelentős tétel a meg-
hiúsult üzemeltetés miatt kapott kártérítés 2018. 
évre eső része, amely 9 millió Ft.
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KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
Beszerzések

A Mezőföldvíz Kft. a 2013. május 30-án hatályba 
lépett – a MEKH és a taggyűlés által is jóváha-
gyott – Beszerzési és Szerződéskötési Szabály-
zat (BSZSZ) szerint bonyolítja a beszerzéseit. 

Társaságunk 2018. évben egy közbeszerzési el-
járást folytatott le: 

 • Nemzeti közbeszerzési eljárás során a 2019. 
évre villamos energia beszerzésre, a nyertes 
az NKM Áramszolgáltató lett. 

Közbeszerzésen kívüli beszerzések:
 • Könnyített beszerzési eljárás lefolytatása után 
kötöttünk konszignációs szerződéseket egy-
éves időszakra.

 • Ajánlatok bekérésével induló beszerzési eljárá-
sok: azon beszerzéseknél kerül alkalmazásra, 
ahol nincs hatályos szállítói szerződés vagy 
annak megkötése még folyamatban van. Le-
hetőség szerint legalább 3 szállítótól kérünk 
árajánlatot, majd közülük a legkedvezőbb árat 
adótól rendeljük meg az adott anyagot, szol-
gáltatást. 

 • Havaria helyzetek: azonnali beszerzés lebo-
nyolítása az üzembiztonság mielőbbi helyreál-
lítása, illetve a további károkozások megelőzé-
se érdekében.

Költségek, ráfordítások

A víziközmű szektorban a költségek és a ráfor-
dítások nagy része (óvatos becsléssel is legalább 
80%) fix, állandó költség, ami mindenképpen fel-
merül, azaz nem függ a szolgáltatott mennyiség-
től. Ilyen például a víztermelés, illetve szennyvíz-
telepek működtetéséhez szükséges technológiai 
villamos energia költsége, amely kb. 90 %-ban fix, 
a szolgáltatott mennyiségtől csak egyes tevékeny-
ségek (pl. szivattyúzás) energiaigénye függ.

A változó költségek mennyiségfüggőek, ilyen 
például a vásárolt ivóvíz, az átadott szennyvíz költ-
sége. 

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások nagysága 2018-ban 
88 millió Ft-tal volt magasabb az előző gazdasá-
gi évhez képest. 

Anyagjellegű
ráfordítások: 
1 429 millió Ft

Ahogyan az várható és kalkulált volt, az áram-
költség alakulása az előző évit jelentősen megha-
ladta. A növekmény 36 millió Ft volt.

Az átvett víz költsége a teljes működési terü-
letre vonatkozóan a tárgyévben 63 millió Ft volt 
változatlan díjszabások mellett. Az igénybe vett 
szolgáltatások közül a legnagyobb hányadot a 
közművek használatáért fizetett bérleti díjak te-
szik ki, amely 120 millió Ft. 
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KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Az ellátásért felelős önkormányzatok és a vízi-
közmű-szolgáltató közös és jogos igénye, hogy a 
közművagyon használatáért fizetendő bérleti díj 
egységes elvek alapján kerüljön meghatározásra, 
de erre eddig nem került sor.  

A második legnagyobb költségelem (131 millió 
Ft) a tisztításra átadott szennyvíz költsége, ahol a 
szennyvíztelep társ szolgáltató üzemelésében van. 

Jelentős költség merült fel javítás és karbantar-
tásra (61 millió Ft), de a szükséges feladatok közül 
csak a legszükségesebbek kerültek sorra, mivel a 
rendelkezésre álló források nem biztosítottak na-
gyobb mozgásteret.

Az igénybe vett szolgáltatások közül további lé-
nyeges elem a hulladék- és szemétszállítás, a fű-
tés-melegvíz szolgáltatás, a laborvizsgálatok költ-
sége, a nyomdai szolgáltatás, a számítástechnikai 
szolgáltatások és a postaköltség.

A hatósági díjak közül a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő fel-
ügyeleti díj a felhasználói egyenértékhez kötött. 
Számottevő költség a biztosítások költsége és a 
csekkes díjfizetéshez kapcsolódó díjak is.

 Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások
Költségek alakulása, 2013–2018, e Ft
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Anyagjellegű ráfordítások
Költségek alakulása, 2013–2018, e Ft
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Személyi jellegű
ráfordítások: 
814 millió Ft

A 2018. évi személyi jellegű ráfordítások alaku-
lásánál az alábbi tényezők érvényesülnek:

 • a minimálbér 8,2%-os emelkedésének hatása,
 • a garantált bérminimum 12,1%-os növekedése,
 • a változás bérfeszültséget és bértorlódást 
generált, az egész állományra kiterjedő bér-
fejlesztést indukált, ami általánosságban lega-
lább 8 %-os alapbér-növekedést jelentett,

 • a létszámváltozás bérhatása (ki- és belépők),
 • a költségnövekedést részben ellensúlyozta a 
szociális hozzájárulási adó csökkenése, 

 • a szolgáltatás jellegéből adódóan a folyama-
tos rendelkezésre állás következtében a mun-
kavállalók részére fizetett bérpótlékok,

 • a szociális hozzájárulási adó kedvezmények,
 • jogszabályi előírás alapján a közigazgatási ha-
táron kívülről munkába járáshoz kapcsolódó 
költségtérítés.

A fenti változások eredményeképpen a 2018. 
évi személyi jellegű ráfordítások nagysága 45,8 
millió Ft-tal haladta meg a 2017. évi értéket.
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KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés összege 21,6 millió Ft-tal ala-
csonyabb az előző évinél. 

Értékcsökkenés: 
59 millió Ft

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között a legmegterhelőbb 
elem a 2012. évi CLXVIII. törvény alapján fizeten-
dő közművezeték-adó (189,8 millió Ft), ami annál 
is megterhelőbb, mivel a bevételek között erre 
nem képződik fedezet, csak a bérek, a javítások 
és karbantartások, a fejlesztések rovására muszáj 
kigazdálkodni.

Egyéb
ráfordítások: 
366 millió Ft

Értékcsökkenés
Költségek alakulása, 2013–2018, e Ft
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 Az értékcsökkenés adatának zuhanása bizonyíté-
ka annak, hogy a működtető eszközeink pótlásá-
ra nem jut forrás, csak a feltétlenül szükségessé 
vált pótlásokra tudott a társaság sort keríteni.

Az állam részére megfizetett további adók a 
környezetterhelési díj (24 millió Ft), a vízkészlet-
használati  járulék (23 millió Ft), az innovációs járu-
lék (5 millió Ft), valamint a cégautóadó (1 millió Ft). 

Összességében ezen terhek 243 millió Ft-ot tesz-
nek ki.

A csökkenő árbevételekből kellene a növek-
vő költségeket, ráfordításokat fedezni. 
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KözművezetékadóEgyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások (ezen belül a közművezetékadó)
alakulása 2013–2018, e Ft

2016 20172014 20152013
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111 584 165 491 189 761210 393 209 077

2018

189 761

A ráfordítások között számoljuk el az önkor-
mányzatoknak fizetett helyi adókat, az iparűzé-
si adót, az építményadót, a gépjárműadót és a 
teleka  dót, összesen 33 millió  Ft értékben.

Az egyéb ráfordítások között szerepelnek még 
a káreseményekkel kapcsolatos kifizetések, a bír-
ságok, kintlévőségkezeléssel kapcsolatban felme-
rült költségek. 

Várhatóan bekövetkező, a jövőben ráfordítást 
jelentő kockázat a rendelkezésünkre álló informá-
ciók alapján nincs, ezért céltartalék-képzésre nem 
volt szükség.

 Pénzügyi műveletek

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a gép-
jármű lízingek és a folyószámlahitel kamata került 
elszámolásra, melynek nagysága mindösszesen 
csak 0,8 millió Ft-t tett ki. 

Pénzügyi ráfordítás: 
0,8 millió Ft



53

gazdálkodás

A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYE
A gazdálkodás eredménye 

A Mezőföldvíz Kft. a 2018. évet -135,2 M Ft üzleti 
eredménnyel és -136,1 M Ft adózott eredmény-
nyel zárta.

Az elért negatív eredmény a víziközmű ágazatot 
sújtó kedvezőtlen körülmények következménye, 
melyet a költséghatékonyabb működés és a má-
sodlagos tevékenységek eredménye javított.

Társaságunknak a veszteség miatt 2018. évre 
vonatkozóan társasági adó és energia ellátók jöve-
delemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az ábra szemlélteti, hogy egyrészt a díjbefa-
gyasztás, másrészt a víz- és csatornadíj bevétellel 
nem fedezett költségek (közműadó, felügyeleti díj, 
bankköltségek, az inflációt jelentősen meghala-
dó bérköltség-emelkedés stb.) mellett milyen kis 
mértékű veszteséget tudott a Mezőföldvíz Kft. ki-
gazdálkodni és ezzel, illetve kisebb tőkeemelések-
kel a finanszírozást fenntartani.

Adózott eredmény rezsicsökkentés és közművezetékadó nélkül
2013–2018, e Ft

Adózott eredmény rezsicsökkentés és közművezetékadó nélkül
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 Vagyoni helyzet

A víziközmű-szolgáltatást sújtó gazdálkodási ter-
hek következményeként előállt veszteség 2018-
ban tovább gyengítette társaságunk vagyoni 
helyzetét. Csökkent a mérlegfőösszeg nagysága, 
társaságunk saját tőkéje kevesebb lett a jegyzett 
tőkénél.

A 2018. évben elhatározott, és 2019. évben vég-
rehajtott tőkeemelés „mentőövet” nyújt a társaság 
számára, hogy az előző, illetve a tárgyi évben ke-
letkezett veszteség forráshiányát részben pótolja, 
így rövid távon stabilizálja a helyzetet.

Sajnos azonban az ágazati problémák tovább-
ra is fennállnak, az állami költségvetésből nem 
biztosítanak az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásra 
kompenzációt, saját erőből csak a veszteség mi-
nimalizálást lehetett elérni.

Tulajdonosi szerkezet

 A Társaság jegyzett tőkéjének összege 2018. de-
cember 31-én 403 millió Ft, a törzstőke nem válto-
zott az év folyamán.

A jegyzett tőkéből: 
önkormányzati tulajdon 402.580 e Ft 99,9%
saját üzletrész          420 e Ft   0,1%

A 2018. december 31-i fordulónapra vonatkozóan 
az önkormányzati tulajdonosok felsorolása terüle-
ti bontásban:

VAGYONI HELYZET

Paksi Fm.

Györköny 

Sárszentlőrinc 
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Németkér 
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Paks 
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Pusztahencse

Dunaföldvári Fm.
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Bölcske

Rácalmás

Baracs

Kisapostag

Mezőfalva

Nagyvenyim

Dunaföldvár

Előszállás

Daruszentmiklós

Pécsváradi Fm.

Óbánya

Ófalu

Apátvarasd

Erdősmecske

Feked

Véménd

Pécsvárad

Zengővárkony 

Lovászhetény

Nagypall

Szilágy

Martonfa 

Bonyhádi Fm.

Bonyhádvarasd

Kakasd

Kisdorog

Mőcsény

Mágocs

Bonyhád

Hidas

Cikó

Nagymányok

Kismányok

Váralja

Györe

Izmény

Kisvejke

Lengyel

Závod 
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PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK

Pénzügyi erőforrások

A pénzügyi stabilitás, a likviditás megőrzése to-
vábbra is kiemelt feladat volt az év során. 

Likviditásunk folyamatos biztosításához 200 
millió Ft keretösszegű folyószámlahitellel rendel-
keztünk 2018. december 31-ig az OTP Bank finan-
szírozásában, melyet a gazdasági év során folya-
matosan igénybe vettünk.

Pénzügyi stabilitásunk megőrzése érdekében 
az év során két alkalommal esedékessé váló köz-
műadó fizetési kötelezettségünk (189,8 M Ft) tel-
jesítése érdekében részletfizetési kérelmeket nyúj-
tottunk be, melyet a NAV pozitívan bírált el. Így 
lehetőségünk nyílt a havi ütemezésű teljesítésre.

KÖZMŰMUTATÓK

VII. KÖZMŰ MUTATÓK

MUTATÓK határérték 2016  2017 2018 megfelelőség

Tőkeerősségi mutató 0,30 fölött: 
Megfelel

0,1–0,3 között:
Még megfelel

 0,30  0,40 0,26 még megfelel

Eladósodottsági mutató  0,65 alatt: 
Megfelel

0,65–0,75 között:
Még megfelel

 0,66    0,49 0,56 megfelel

Likividitási mutató 
(közmű)

 1,00  fölött:
Megfelel

0,8–1,0 között:
Még megfelel

 1,05    1,30 1,09 megfelel

A Vksztv által előírt, a működési engedélyhez szükséges mutatószámok

Mindhárom közműmutató értéke a 2015–2016. évi tőkeemelés eredményeként megfelel vagy még 
megfelel a jogszabályi elvárásoknak:
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KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS
Kintlévőségkezelés

A társaság kiemelt feladata a kintlévőségkezelés, 
mind a víziközmű-szolgálatatás, mind a másod-
lagos tevékenység végzése során kialakuló hát-
ralékok esetében. Lakossági vevők esetében a 
mozgásterünket csökkenti, hogy a vízellátás a 
felhasználók alapjoga. A hátralékbehajtást nehe-
zíti a mindennapokban tapasztalható fogyasztói 
fizetési készség, a fizetési hajlandóság romlása, 
továbbá számos jogszabályi korlát. 

Társaságunk a határidőn túli követelések növe-
kedésének megakadályozására, és a felhalmozott 
30 napon túli követelések behajtására helyezi a 
hangsúlyt. A behajtás hatékonyságának növelése 
érdekében az elmúlt években több intézkedést tet-
tünk, melynek eredménye a 2018-as üzleti évben 
már tapasztalható:

 • Az értékesítési és kintlévőségkezelési osztá-
lyon az ügyfélszolgálattal szorosan együtt-
működve 4 fő végzi a hátralékkezeléssel 
kapcsolatos feladatokat. A feladatokat rend-
szereztük, az egymásra épülő folyamatokat 
kialakítottuk.

 • Követeléseink csökkentése érdekében évente 
továbbra is legalább két alkalommal felszólí-
tóleveleket küldünk szolgáltatási területünk 
egészére. Ezeknek a leveleknek az eredmé-
nyességét jelentősen befolyásolja ágazatunk 
sajátossága: a vízszolgáltatás az egyetlen 
közszolgáltatás, amelyben a szolgáltató kor-
látozottan élhet a szolgáltatás megszünte-
tésének lehetőségével. A tárgyévben 13 811 
db levelet küldtünk ki összesen 413 millió Ft 
értékben, melynek hozzávetőlegesen 43%-a 
térült meg 2018. december 31-ig.

 • 2018-ban, az üzletszabályzat felülvizsgálatá-
val egyidejűleg bevezetésre került a fizetési fel-
szólítások után felszámításra kerülő külön el-
járási díj alkalmazása. Ennek köszönhetően a 
levelezéssel kapcsolatban felmerülő költsége-
ket a jövőben érvényesíteni tudjuk a hátralékos 
felhasználóinkkal szemben. A tapasztalat sze-
rint az érintett fogyasztók észrevehetően érde-
keltté váltak a tartozás rendezése vagy azzal 
kapcsolatos egyeztetések elvégzésében.

A határidőn túli kintlévőség éves változása
az árbevétel függvényében, %
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 • Tapasztalatunk szerint pusztán a felszólítások 
gyakoriságának növelése nem eredményezi a 
behajtás eredményességét, a második felszó-
lítás után a szolgáltatás korlátozása, illetve a 
jogi úton történő behajtás kezdeményezése 
vezet eredményre. 

 • 2018-ban kiemelt feladatként kezeltük a je-
lentős hátralékot felhalmozó felhasználóknak 
nyújtott szolgáltatás felfüggesztését, korlá-
tozását. Tárgyévben 137 felhasználót érte-
sítettünk a szolgáltatás szüneteltetéséről, 
melynek hatására 46 esetben egy összegben 
rendezték a hátralékot.

 • A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
továbbra is alkalmaztuk a fizetési meghagyá-
sokat és az ezek eredményeként induló végre-
hajtásokat. A tavalyi évben 112 eljárás zárult 
sikeresen. A fizetési meghagyások kibocsátá-
sát követően kis mértékben, de tapasztalha-
tó volt a fizetési hajlandóságban is a javulás.  
A fizetési meghagyások/végrehajtások kez-
deményezésével párhuzamosan végezzük a 
szolgáltatás felfüggesztését a hátralék tovább-
növekedésének megakadályozása érdekében. 

 • Részletfizetési kedvezményt továbbra is biz-
tosítunk felhasználóink számára. Tárgyévben 
1 059 esetben kötöttünk megállapodást a tar-
tozás rendezésében együttműködést tanúsító 
felhasználókkal. A megállapodásokat folyama-
tosan monitorozzuk, a részleteket nem fizető 
felhasználókkal a megállapodást felmondjuk 
és fizetési meghagyást, illetve a szolgáltatás 
korlátozását kezdeményezzük. 

KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS
 • Állami intézmények nemfizetése esetén 
jellemző a telefonos emlékeztetést követő 
pénzügyi teljesítés. Ezt a gyakorlatot tovább-
folytatjuk (egészségügyi intézmények, kataszt-
rófavédelmi szervek), mivel ezek esetében a 
kikötés mint szankció nem alkalmazható.

 • A személyes és törzsadatok pótlását, javí-
tását folyamatosan végezzük, mely elenged-
hetetlenül szükséges az eredményes behajtás 
érdekében. A végrehajtáshoz a hiányzó adatok 
beszerzésének folyamata a kormányhivata-
loktól kialakításra került. A törzsadattisztítás, 
-karbantartás érdekében újabb intézkedéseket 
hoztunk.

A követelésbehajtás eredményességének javí-
tása folyamatosan a célkitűzések között szerepel. 
A feladat végrehajtásának sikerességét azonban 
számos körülmény nehezíti, mint például ágaza-
tunk sajátossága: a vízellátás a felhasználók alap-
joga, emiatt korlátozottan élhetünk a szolgáltatás 
megszüntetésének lehetőségével. Ez számos 
esetben akadályozza a hátralékbehajtás érdeké-
ben tett intézkedéseink végrehajtását.

Az alaptevékenységhez kapcsolódó határidőn 
túli követelések év végi (értékvesztéssel nem kor-
rigált) adatainak elemzése alapján megfigyelhető, 
hogy a korábbi évek trendje fordulóponthoz ér-
kezett. 

Az elmúlt egy évben a határidőn túli hátralék 
az éves alaptevékenység árbevételéhez viszo-
nyítva mindössze 0,17 %-kal nőtt.

Összességében elmondható, hogy a követelés-
behajtás érdekében társaságunk az elmúlt 
években jelentős erőfeszítéseket tett, ennek 
eredményességét mutatja, hogy a korábbi évek 
trendje fordulóponthoz érkezett. 
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A Mezőföldvíz Kft. szervezeti felépítése a 2018. 
évben nem változott, azonban egyre fokozódó 
probléma a szakemberhiány, az alulfinanszí-
rozottságból eredő bérezés hatására fokozódó 
munkaviszony megszűnések és az egyre nagyobb 
számban nyugdíjba vonuló munkavállalók meg-
felelő szakmai pótlásának biztosítása, amely az 
egész ágazatra jellemző.

HUMÁNERŐFORRÁSOK, FOGLALKOZTATÁS

eső napok száma. A 2018. évben a betegség mi-
att kieső napok száma 1552 volt, míg 2017-ben 
1166, ami számokban kifejezve pontosan tükrözi 
a folyamatos munkaképesség-csökkenést.

A következő öt éven belül 28 munkaválla-
lónk éri el a nyugdíjkorhatárt és 3 fő jelenleg is 
nyugdíj mellett dolgozik, ami az állományi lét-
számunk 15%-át is meghaladja. Amennyiben a 
nyugdíjas kort elérők kilépnek, és nem folytatják 
munkájukat a társaságnál, a felhalmozódott tu-
dást, tapasztalatot veszítjük el.

Elsősorban a tevékenység jellege miatt (kisebb 
mértékben a kiesett munkavállalók pótlása közbe-
ni szakemberhiány miatt) az ágazatra jellemző a 
túlmunka, mely kizárólag a víz- és szennyvízága-
zat szakembereit érinti. 

Átlagos állományi 
létszám: 
202 fő

A Mezőföldvíz Kft. 2018. december 31-i létszá-
mából aktív állományban volt 192 fő, 5 fő gyermek 
ápolása címén fizetés nélküli szabadságát tölti, 5 
fő pedig tartós (30 napot meghaladóan) beteg. 

A folyamatos forráshiány miatt sajnos 2018. év-
ben sem sikerült előrelépni, sőt egyre komolyabb 
feladattá vált a munkavállalók megtartása, a 
nyugdíjba vonulók pótlása. A minimálbér és a 
garantált bérminimum 2018. évben történt újabb 
emelése ugyan béremelkedést indukált, de nem 
olyan mértékűt, hogy az valódi differenciálásra is 
alkalmas legyen. A Mezőföldvíz Kft. legjobb szán-
déka ellenére sem tudta/tudja anyagilag meg-
becsülni szakképzett munkavállalóit.

A munkavállalók korosztályonkénti megoszlása 
nem változott. 

Átlagéletkor: 
46 év

Az átlagéletkor a fizikai munkavállalókat tekint-
ve 48 év. A magas átlagéletkor hatására csökken 
a munkaképesség, növekszik a betegség miatt ki-

Rendkívüli
munkavégzés: 

12 012 óra

A 2018. évi rendkívüli munkavégzés bér- és járu-
lékköltsége 37 332 ezer Ft volt. 

A nehézségek ellenére társaságunk továbbra is 
kiemelt figyelmet fordít jubiláló dolgozóinkra. 
Javadalmazási szabályzatunknak megfelelően 
2018. évben is jutalomban részesítettük kollégáin-
kat, akik legalább 10 éve folyamatosan a szakmá-
ban dolgoznak és kerek évfordulót ünnepeltek: 28 
munkatársunknak adtuk át a jutalmat a víz világ-
napján, március 22-én tartott ünnepségen.

Az utóbbi évek béremeléseivel a 2016-os évi 
kiemelkedő fluktuációt sikerült 14%-ra visszaszo-
rítani, azonban a kilépők pótlása egyre nagyobb 
kihívást jelent. 
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A fluktuáció főként a Paksi Főmérnökség fizi-
kai állományát, valamint a központban dolgozó 
adminisztratív munkavállalókat érinti. A megfele-
lő szakképzettségű, jó munkaerő elsősorban a 
magasabb bérek miatt vált munkát, amelyet Pak-
son az MVM cégcsoport vállalatai, illetve a helyi 
profitorientált vállalkozások biztosítanak. Néhány 
esetben a fiatalabb munkavállalók körében a kül-
földi munkavállalás a kilépés oka. A 2018. évben 
kilépett dolgozók főmérnökségenkénti megoszlá-
sát az alábbi diagram szemlélteti.

HUMÁNERŐFORRÁSOK, FOGLALKOZTATÁS

A kilépett munkavállalók utánpótlása hatalmas 
kihívást jelent a HR és munkaügyi osztály számá-
ra, a lehető legtöbb csatornán próbáljuk elérni a 
potenciális jelentkezőket. Hirdetünk a munkaügyi 
központon keresztül, a helyi rádióban és újság-
ban, a közösségi médián keresztül, valamint a tu-
lajdonos önkormányzataink segítségét is kértük. 
2018-ban másodszor vettünk részt az Energeti-
kai Szakgimnázium és Kollégium pályaválasztási 
napján, bemutattuk cégünket és azokat a munka-
köröket, amelyeket az iskola tanulói végzettségük 
megszerzését követően megpályázhatnak.

Kilépők száma (2018)
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HUMÁNERŐFORRÁSOK, FOGLALKOZTATÁS

A Mezőföldvíz Kft. a víziközmű ágazat szakmai 
szövetségével, a MAVÍZ-zel folyamatos és szo-
ros kapcsolatban áll. Ennek keretében rendsze-
resen delegáljuk munkavállalóinkat a szervezett 
oktatásokra, előadásokra, valamint a különböző 
területek egyéb fórumaira. Dolgozóink részt vet-
tek az országos szerelőversenyen és az országos 
ügyfélszolgálati versenyen, ahol mindkét csapa-
tunk helytállt.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében fon-
tosnak tartjuk, hogy dolgozóink ismerjék egy-
mást, közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki a kü-
lönböző munkakörökben és más településeken 
dolgozók között, ezért 2018-ban is megrendezés-
re került a hagyománnyá vált családi nap a Pak-
si Ürgemezei Strandon. A dolgozók és családjuk 
kötetlenül ismerkedhettek, beszélgethettek. Az 
előző évekhez hasonlóan strandfoci bajnokságot, 
úszóversenyt és főzőversenyt szerveztünk.

A családi nap mellett csapatépítés szempont-
jából jó alkalom volt az MVM Paksi Atomerőmű 
szervezésében tartott családi nap, amelyre cé-
günk is meghívást kapott. Lehetőségünk volt sár-
kányhajó csapatot indítani, ahol az 5. helyezést ér-
tük el. Bár a résztvevő munkavállalóink különböző 
munkakörökben dolgoznak, de egy hajóban ülve, 
összhangban dolgozva, jó hangulatban eveztek, 
ami láthatóan összekovácsolta a résztvevőket és 
a napi munkavégzést is hatékonyabbá tette.

Korlátozottak ugyan a lehetőségeink, de fon-
tosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, 
ezért nagy örömünkre szolgált, hogy 2018. május 
17-én az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen 
véradást szerveztünk a paksi központunkban, ahol 
társaságunk 15 munkavállalója részt vett a prog-
ramon. A véradáson felül pedig a DC Dunakom 
Zrt.-vel és a DC Gépszer Kft.-vel közösen vásárolt 
meg a Mezőföldvíz Kft. egy automata életmentő 
defibrillátort a felelősségvállalás érdekében.
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MÉRLEG FORRÁSOK
A tétel megnevezése Előző év 2017 

e Ft

Tárgyév 2018

e Ft

D. Saját tőke 373 664 237 604

I. JEGYZETT TŐKE 403 770 403 770

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0

III. TŐKETARTALÉK 907 907

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2 451 -37 725

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 14 251 6 712

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -47 715 -136 060

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 531 941 610 970

II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 531 941 610 970

G. Passzív időbeli elhatárolások 107 472 159 467

Források összesen 1 013 077 1 008 041

MÉRLEG ESZKÖZÖK
A tétel megnevezése Előző év 2017 

e Ft

Tárgyév 2018

e Ft

A. Befektetett eszközök 223  005 192 867

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 48 186 39822

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 174 794 153 020

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 25 25

B. Forgóeszközök 788 546 814 923

I. KÉSZLETEK 97 265 147 571

II. KÖVETELÉSEK 502 677 495 196

III. ÉRTÉKPAPÍROK 420 420

IV. PÉNZESZKÖZÖK 188 184 171 736

C. Aktív időbeli elhatárolások 1 526 251

Eszközök összesen 1 013 077 1 008 041

MÉRLEG
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

EREDMÉNYKIMUTATÁS
A tétel megnevezése Előző év 2017 

e Ft

Tárgyév 2018

e Ft

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 385 180 2 355 937

Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0

I. Értékesítés nettó árbevétele 2 385 180 2 355 937

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 53 211 62 212

III. Egyéb bevételek 84 200 115 043

Anyagköltség 562 797 567 646

Igénybevett szolgáltatások értéke 573 909 717 451

Egyéb szolgáltatások értéke 136 660 124 316

Eladott áruk beszerzési értéke 0 157

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 67 820 19 782

IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 341 186 1 429 352

Bérköltség 601 238 655 530

Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 344 24 741

Bérjárulékok 136 038 134 136

V. Személyi jellegű ráfordítások 768 620 814 407

VI. Értékcsökkenési leírás 80 164 58 547

VII. Egyéb ráfordítások 380 104 366 131

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -46 795 -135 245
Pénzügyi műveletek bevételei 2 0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 922 815

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -920 -815

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) -47 715 -136 060

D. ADÓZOTT EREDMÉNY -47 715 -136 060
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 • települési mennyiségi adatok
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