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köszöntő

Hazánk legrégebbi vízműve már közel 150 éves. Mond-
hatnánk, hogy egy közműcég életében három év nem 
nagy idő. Mi, akik alapítói vagyunk a Mezőföldi Regioná-
lis Víziközmű Kft.-nek, nem így látjuk. Nekünk az elmúlt 
3 év életünk meghatározó korszaka volt. Annak minden 
munka- és mondhatom sokszor szabad- és ünnepnapja 
is kreatív alkotással telt. Nem volt kész minta előttünk. 
Magunknak kellett kitalálni, hatékony rendszerré fejlesz-
teni az új törvénynek megfelelő szervezetet, működést 
és belső szabályzatainkat úgy, hogy közben az év 365 
napján, 24 órában biztosítsuk a világ legfontosabb és 
egyben legellenőrzöttebb élelmiszerének eljuttatását 
mintegy 120 ezer lakos számára. Fogyasztóink és bizony 
saját munkatársaink számára is meg kellett tanítani 
az új rendet, evangelizálni az új küldetést. Az eltérő 
munkakultúrák és a földrajzi távolságok ellenére kel-
lett megszervezni dolgozóink együttműködését, akik 4 
megyéből, tucatnyi kisebb vízműcégből érkeztek. Öröm-
mel tettük, mert egymástól is sokat tanultunk, a közös 
munkának eredménye lett. 2014. január 21-én megkap-
tuk a működési engedélyt, és a korábbi több, mint 400 
víziközmű szolgáltatóból az eddig talpon maradt 40 
között vagyunk. Ellátási területünk kiterjed a Völgység, 
a Mecsek és a Duna melletti térségek M6-os autópálya 
és 6-os főközlekedési út logisztikai tengelyére.

A Mezőföldvíz Kft. tulajdonosai döntéseikkel, bizalmuk-
kal hozzájárultak ahhoz, hogy a megalakuláskor ki  tű-
zött célokat elérjük. Az objektív mutatószámokkal iga-
zolt eredményeink példaként állíthatók mindenki elé.  
Az egész víziközmű integrációs folyamatban – ami szá-

munkra 2012. április 5-én kezdődött és jelenleg is tart 
– olyan lépéseket tettünk meg közösen, amely mind a 
fogyasztók, mind a tulajdonosok, mind pedig a munka-
társaink számára hosszabb távon előnyösek lesznek. 
Szigorúbb hatósági kontroll mellett fogyasztóink ösz- 
szességében jobb szolgáltatást kapnak, tulajdonosa-
inknak felelős gazdálkodással tudunk elszámolni, mun-
katársainknak pedig stabil, kiszámítható munkahelyet 
tudunk biztosítani.

Köszönöm valamennyi településnek, polgármesterek-
nek, alpolgármestereknek, jegyzőknek, aljegyzőknek, 
képviselő-testületi tagoknak, hogy felelős csatlakozási 
döntésüket a kellő időben meghozták. Ezzel lehetőséget 
adtak számunkra, hogy időben el tudjuk indítani az in-
tegrációs, működés- és szervezetépítési folyamatot, s  
ezáltal egy jó gazdálkodási, műszaki és személyi fel-
tételekkel rendelkező regionális társaságot hozhattunk 
létre. A konstrukció eredményességét az is igazolta szá-
munkra, hogy az iparágban legkorábban kidolgozott jogi, 
gazdasági, foglalkoztatási csatlakozási modellünket az 
ország több víziközmű cége is igyekezett átvenni.

E kiadványunkban nem csak a 2014. évi beszámolónkat 
mutatjuk be, hanem visszatekintünk az elmúlt 3 évre 
is. Igyekszünk közérthetően, tényszerűen beszámolni a 
társaságunk eddigi fejlődéséről.

Kívánok további sikereket és jó egészséget a közös 
munkánk folytatásához. 

Csapó Sándor
ügyvezető igazgató
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Cégbemutatás

„Regionális  
szolgáltatóvá 
fejlődtünk”

Tisztelt Tulajdonosunk!
Tisztelt Olvasó!
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A paksi székhelyű Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 
mára Tolna, Baranya, Fejér és Pest megyében, közel öt-
ven településen végez ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást. 
A törvényi szabályozás megváltozásával, a feltételek 
szigorodásával a korábbi szolgáltatóknak csak tizede 
maradt talpon, ami komoly szakmai, szervezeti, integ-
rációs követelmény elé állította az ágazat szereplőit,  
így a Mezőföldvíz Kft-t is. A 2014-es év elején megkap-
tuk a működési engedélyt, de ezzel az integráció nem 
állt meg, folyamatosan bővítjük ellátási területünket 
jelenleg is. 

Az integráció folyamatában a kulcsszó a takarékosság 
volt, mert se a személyi-munkatársi területen, se esz-
közök fejlesztésében, hálózatkorszerűsítésben nem 
sző        hettünk nagy terveket egyelőre, főként akkor nem, 
ami kor a közművezeték-adó is óriási terhet jelent szá-
munkra. Éves szinten 165 millió forintot fizet ki a cég 
ezen a jogcímen az államkasszába, de mint az iparág-
ban sokan, a társaság is bízik a jogszabályi változásban. 

Stratégiai tervünk nagy része szakmailag megalapozott 
program alapján valósul meg. Egy újonnan csatlakozó 
település esetében az első időszakban megtörténik a 
szolgáltatás átadás-átvétel, a dolgozókat munkajogi  

jogutódlással átvesszük, az eszközöket piaci áron 
megvásároljuk és a fogyasztói adatok feldolgozásra 
kerülnek.

Egy ilyen nagy volumenű szolgáltató-váltás során 
megpróbáljuk minimalizálni a kényelmetlenséget, sze-
retnénk, ha a lakosság keveset érzékelne ebből. Más-
részt a víziközmű-tulajdonos önkormányzatok számára 
15 évre szóló bérleti szerződésben vállaljuk, hogy az üze-
meltetésre ránk bízott vagyontárgyakat megbízhatóan, 
szakszerűen működtetjük, karbantartjuk, vagyis megfe-
lelően gazdálkodunk velük. 

A harmadik szempont, hogy a munkatársak nyugodtak 
lehetnek a foglalkoztatást illetően, jogutódlással át-
vesszük őket oly módon, hogy hátrány nem érhet senkit 
a munkáltatóváltás miatt. A 2012 elején indult szervezé-
si, szervezetépítési folyamattal 2014 év végére jelentős 
versenyelőnyre tettünk szert a többi kicsi víziközmű tár-
sasággal szemben.

Dunaújváros csatlakozása jelentős mérföldkő lesz, mi-
vel 300 ezerre nőhet a cég felhasználói egyenértéke, 
még közel sem vagyunk a folyamat végén, de ezzel újabb 
nagy lépést tettünk a regionális víziközmű kiépítésében.

A Mezőföldvíz Kft. 2013. július 1-re befejezte a 2012 
februárjában a Paksi Vízmű Kft. keretében megkezdett 
átalakulási, illetve integrációs folyamat első szakaszát. 
Teljesítette a tulajdonosok által meghatározott működé-
si, szabályozási és szervezetfejlesztési célokat. A ve-
zetés és a társaság az átalakulási projekt keretében:

● Jogi, pénzügyi és műszaki szakértők bevonásával 
kidolgozta az új társaság működésének és a több 
évre tervezett integrációs folyamat szerződéses 
konst rukcióját.

● Az iparági specialitásokra szabott mintadokumen-
tumokat készített a leendő partnerek tulajdonszer-
zésére és a bérleti-üzemeltetési szerződések meg-
kötésére vonatkozóan.

● A köztulajdonban álló társaságok speciális szabályai 
szerint kidolgozta a teljes munkaügyi rendszert az új 
dolgozók – munkajogi jogutódlással történő – átvé-
telére és alkalmazására, a munkaszerződéstől, a 
kötelező tájékoztatókon keresztül az új munkaköri 
leírásokig.

● Komplex, településekre lebontott projektterveket 
készített a szolgáltatások műszaki átadás-átvételére, 
amelyben rögzített feladatokat a korábbi szolgál-
tatóval együttműködve hajtott végre, illetve teljesít.

● A fogyasztók zavartalan és biztonságos ellátása 
érdekében a korábbi üzemeltetőktől – a helyi igények 
szerint – megvásárolta a működtető vagyont.

●  A fogyasztókkal új közüzemi szerződéseket köt/
kötött az időközben változó szabályozások figyelem-
be vételével, külön hangsúlyt fektetve a kényelmet-
lenségek elkerülésére és a korrekt tájékoztatásra.

● A területileg illetékes Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségeknél megkérte 
az új engedélyeket az új szolgáltató részére.

A főtulajdonos és a társaság együttesen – egyetértve 
a törvényhozói szándékkal – kiemelt felelősséget 
vál   lalt a térségi/regionális víziközmű szolgáltatás 
megszervezésében és jelentős élőmunkát, valamint  
több százmillió forintnyi befektetést eszközölt e 
közösségi cél érdekében. A kialakított átalakulási és 
működési modellünk több, hasonló kihívással szem-
benéző társaság mintájául szolgált és szolgál. Egyes  
elemeit többen átvették és sikeresen alkalmazzák. 
Egyebek mellett ez is visszaigazolta helyes döntésün ket. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény által prefe rált 
lépcsőzetes (50-100-150 ezer fogyasztói egyenérték 
elérése) növekedést tűztük ki célul. Nem egy ütemben 
és nem mindenáron akartunk bővülni, csak mindig annyi-
val növeltük az ellátási területet, amennyit a társaság 
gazdasági és műszaki teherbíró képessége elviselt.  

cégtörténet Bővülési metodika

„a 2015. év jelentős 
méRföldkő lesz…”
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Mivel a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értel-
mében már csak az előírt feltételeknek megfelelni 
tudó cégek végezhetnek víziközmű szolgáltatást, a 
Mezőföldvíz Kft. is engedélyért folyamodott az illetékes 
hatósághoz. A kérelmet, csatolva a szükséges mintegy  
3-4 ezer oldalas dokumentációt 2013. május 30-án 
nyújtotta be. A nagy körültekintéssel összeállított szak-
mai anyag tartalmazta az üzemeltetéshez szükséges 
pénzügyi, személyi, tárgyi és műszaki feltételek iga-

zolásához szükséges dokumentumokat, igazolta a 
szervezeti megfelelőséget a hosszú távú biztonságos 
üzemeltetéshez.

A legfontosabb szempont ebben a – talán legkritikusabb 
közszolgáltatást ellátó – szakmában a megbízhatóság, 
a folyamatos rendelkezésre állás és a minőség. Ezek 
a fogalmak határozzák meg legjobban a mi szolgál-
tatásunkkal és a dolgozóinkkal szemben támasztott 
követelményeket is. 

működési engedély – a mérföldkő

„a 2014-es 
évet 2,5 
milliáRd 
foRint 
áRbevé-
tellel, 
közel 250 
munka-
táRssal 
záRtuk. ”

Mutató me 2011 2012 2013 2014 2015 
(terv)

Növekedés 
2014/2011

Tulajdonos települések 
száma db 4 29 48 49 49 x 12,3
Ellátott települések száma db 4 25 44 48 49  x 12,0
Főmérnökségek/ 
üzemigazgatóságok db 1 2 5 5 6 x 5,0
Ellátott lakosság  
(vízellátás) fő 28 281 59 767 103 047 120 089 ~ 170 000 x 4,3
Ellátott lakosság  
(szennyvízelvezetés) fő 34 755 60 404 102 917 112 119 ~ 160 000 x 3,2
Termelt ivóvíz e m3 1 107 2 340 5 026 6 343 ~ 10 000
Vízhálózat hossza m 138 071 412 246 896 966 918 037 1 019 521 x 6,6
Csatornahálózat hossza m 288 162 498 621 649 450 726 182 860 800 x 2,5
Szennyvíztisztító telepek 
száma db 2 7 11 14 15 x 7,0
Villamos energia  
felhasználás MWh na. 4 177 8 629 9 147 ~ 9 700
Közművek bruttó értéke milló Ft na. 5 000 20 485 26 154 ~ 33 000
Létszám év végén fő 79 109 227 246 ~ 295 x 3,1
Egy főre jutó  
bruttó átlagkereset Ft/fő/hó 181 814 189 650 218 525 239 222 ~ 241 000
Árbevétel e Ft 777 294 1 060 612 1 939 000 2 500 000 3 600 000 x 3,2
Felhasználói egyenérték FEÉ 34 000 62 959 124 787 134 899 ~ 300 000 x 4,0
Közműadó e Ft - - - 165 491 210 387
Víz értékesítés e m3 957 1 511 3 088 4 041 ~ 4 800 x 4,2
Szennyvízelvezetés e m3 752 1 153 2 334 3 196 ~ 3 900 x 4,3

Nem vállaltunk kockázatos és hosszadalmas cég-
fúziókat (beolvadás vagy összeolvadás), különösen 
nem eladósodott vagy bizonytalan tulajdonosi hát-
terű cégekkel. Így a szolgáltatás minőségét – az átvett 
településeken is – megőriztük és a megszerzett tapasz-
talatok alapján megerősítettük a további növekedési és 
integrációs képességünket.

Integrációs politikánk beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket…

Legfontosabb megállapításunk, hogy a szolgáltatásunk 
biztonságát az átmeneti időszakban is fenn tudtuk 
tartani. Sehol nem volt nagyobb fennakadás, jelentős 
üzemzavar sem a vízellátás, sem a szennyvízelvezetés 
és -tisztítás területén. A „menet közbeni kerékcserét” 
végrehajtottuk. Ezzel egyidejűleg biztosítottuk, hogy a 

szolgáltatás átvételének első két-három hónapjában 
– amikor még nem volt bevételünk az újonnan csatla-
kozott településekről, de a költségek már jelentkeztek –  
külön hitelfelvétel nélkül finanszírozható maradt a tár-
saság. Ezt részben azzal értük el, hogy az összevont 
működésünk, gazdálkodásunk már az első hónapok-
ban takarékosabbá vált. Megjelentek az emberi, gépi 
erőforrások hatékonyabb kihasználásának első jelei. 
Arányaiban kevesebbet költöttünk például laborálásra, 
szennyvízkezelésre. A gépjárművek jobb kihasználtsága 
már most kimutatható. Racionalizáltuk a beszerzése-
ket, kedvezőbb feltételeket értünk el az építőipari alvál-
lalkozóknál, beszállítóinknál. A munkavállalók átvétele 

– különös tekintettel a közszolgáltatást végző és köztu-
lajdonban álló státuszunkra – zökkenőmentesen zajlott. 
Nem merült fel munkajogi vita egyetlen esetben sem.

Bővülési metodika



8 9

cégbemutatáscégbemutatás

Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
víziközmű szolgáltató. A Paksi Víz- és Csatornamű 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 1993- 
ban alapította Paks Város Önkormányzata. Az alapítás 
célja a Tolna Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat 
megszűnése után az önkormányzati alapfeladat el-
látásának biztosítása volt. A társaság a működését 

1993. augusztus 16-án kezdte meg. A tulajdonosi kör  
az ellátási terület növekedésével egyidejűleg az érin-
tett önkormányzatokkal folyamatosan bővült. A jelen-
legi tulajdonosok, mely önkormányzatok területén  
bérleti-üzemeltetési szerződés alapján (a jelölt szol-
gálta tási ágazatokban és hatállyal) üzemeltet a 
Mezőföld víz Kft.

2014. SzEpTEMbEr 23. uTÁN
DuNaújVÁroS

tulajdonosok, ellÁtÁsi terület

2012. ÁpriLiS 4. ELőTT
paKS

SÁrSzENTLőriNC                       
GyörKöNy
MaDoCSa

2012. MÁjuS 31. uTÁN
boNyhÁD

ELőSzÁLLÁS
DaruSzENTMiKLóS

böLCSKE
KiSMÁNyoK

boNyhÁDVaraSD
GyörE

izMéNy
KaKaSD

KiSDoroG
KiSVEjKE
LENGyEL
MőCSéNy

NaGyMÁNyoK
VÁraLja

hiDaS
CiKó

zÁVoD

2012. júLiuS 13. uTÁN 
baraCS

NéMETKér

2012. NoVEMbEr 08. uTÁN 
NaGyVENyiM
KiSapoSTaG
MEzőFaLVa

2013. ÁpriLiS 4. uTÁN
NaGyDoroG
apÁTVaraSD

ErDőSMECSKE
FEKED

LoVÁSzhETéNy
MarToNFa
NaGypaLL

óbÁNya
óFaLu

péCSVÁraD
VéMéND

zENGőVÁrKoNy
SziLÁGy
MÁGoCS

2013. ÁpriLiS 30. uTÁN
DuNaFöLDVÁr

SzÁzhaLoMbaTTa

2013. MÁjuS 22. uTÁN
GErjEN

TENGELiC
DuNaSzENTGyörGy

puSzTahENCSE
rÁCaLMÁS

Küldetésünk nem más, mint három célcsoport kiszol-
gálása, szolgálata úgy, hogy ne csak szlogen maradjon, 
hanem a napi munkában is mindent ennek rendeljünk 
alá.

Elsőként a fogyasztókat kell ellátni egészséges ivóvíz-
zel, és el kell vezetni a szennyvizet. A fogyasztók akkor 
lesznek elégedettek, ha ezeknek a szolgáltatásoknak 
a minősége (beleértve a vízminőséget, a hibajavítás 
gyorsaságát, az ügyfélszolgálat szerteágazó feladatait) 
javul, és a szolgáltató-váltás nem lesz számukra hátrá-
nyos, illetve észre sem veszik. Ez a legfontosabb. A  
szolgáltatás díjára ugyanis nincs ráhatásunk, azt koráb-
ban az önkormányzat, most a miniszter határozza meg.

A második célcsoport a tulajdonosok. A társaság akkor 
működik jól, ha az önkormányzatok által a víziközmű 
társaságra bízott víziközmű vagyont gondosan kezel-
jük és a rendszerek üzemeltetését, karbantartását 

szakszerűen végezzük el. Felelősen gazdálkodunk és 
ezt pontos elszámolásokkal igazoljuk is.

A harmadik célcsoport a cég saját munkatársai, a víz-
mű dolgozói. A kritikus közszolgáltatási ágazat miatt  
meg érdemelnék, de a vízművek dolgozói egyelőre 
mégsem tartoznak a kiemelt keresetűek közé. Az in-
tegrációs folyamat során sikerült elérni azt, hogy sen-
kit nem kellett elbocsátani, mindenkit úgynevezett 
munkajogi jogutódlással, azaz a korábbi alkalmazási 
feltételekkel átvettünk. A jövedelmek fejlesztése csak  
a hatékonyabb működés, más területeken elérendő 
megtakarítások, a költségek csökkentése révén várha-
tó. Erre törekszünk. A szakmailag felkészült és elhiva-
tott munkatársaink számára is hosszabb távon előnyös 
lesz a változás, jobb munkakörülményeket, stabil, 
kiszámítható munkahelyet tudunk biztosítani.

üzletpolitikai filozófiÁnk…

Munkánkat, eredményeinket kevésbé lehet látványele-
mekkel illusztrálni, mint például az építészekét vagy a 
kertészekét, ezért ebben a szektorban akkor teljesítünk 
jól, ha fogyasztók számára láthatatlanok maradunk és 
közben a szolgáltatás folyamatossága észrevétlenül ter-
mészetes. Nem kisebb a feladatunk, mint a világ legel-
lenőrzöttebb élelmiszerét, legfontosabb lételemünket, 
az ivóvizet kell biztosítani a nap 24 órájában, az év 365 
napján.

Az elmúlt három évben kidolgozott informatikai 
rendszerünk, a belső szabályozásaink, az egyre fej-
lettebb szervezeti és működési kultúránk lehetővé 
teszik, hogy további településeket befogadjunk. 

A jövőkép alappillére tehát továbbra is a növekedés 
és a vállalásnak megfelelően az egyre hatékonyabb 
működés, mert ez szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a 
rezsicsökkentési elvárásokat és a költségek alacsonyan 
tartását. A 2014-es évet 2,5 milliárd forint árbevétellel, 
közel 250 munkatárssal zárjuk. A piacra legjellemzőbb 
adat a felhasználói egyenérték. Ez 2015. január 1-jén 

135 ezer volt. Az integrációs tervben foglaltakat idén és 
jövőre végrehajtva érjük el a törvényben 2016-ra előírt 
160 ezres felhasználói egyenértéket. A Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatal folyamatosan 
vizsgálta az integráció jelen szakaszában is fennmaradt 
engedélyes cégek törvényszerű működését, és továbbra 
is ellenőrzi az előírt színvonal fenntartását, hogy a szol-
gáltatók felelősséggel bánjanak a rájuk bízott nemzeti 
vagyonnal, valamint, hogy hatékonyan működjenek.

Az engedély kiadási folyamata során további két, a 
Mezőföldvíz Kft.-nél indított MEKH ellenőrzés is igazolta 
a társaság szabályszerű működését. Egyrészt, a szám-
viteli szétválasztás szabályait megfelelően alkalmazza 
a cég, képes elkülönített rendszerben elszámolni az 
elsődleges és másodlagos tevékenységeket, az egyes 
települések bevételeit és kiadásait, valamint a víz- és 
szennyvízágazat adatait. Másrészt a MEKH ellenőrizte a 
www.mezofoldviz.hu internetes honlap tartalmi és for-
mai jogszabályszerűségét, és mindent rendben találva, 
erről is jóváhagyó végzést bocsájtott ki.

ellátási teRületek, csatlakozásuk időpontjai

működési engedély – a mérföldkő
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település önkormányzat megye irnyító 
szám cím utca  polgármester neve önkormányzat 

vonalas telefon 
polgármester     
mobiltelefon

polgarmester  
email címe

önkormányzat email 
címe jegyző neve jegyző email címe jegyző  

telefonszáma
apátvarasd Apátvarasd 

Önkormányzata
Baranya 7720 Apátvarasd  Fő út 56. Bodorkás István 72-672-037       

Fax: 72-672-037
20-451-5588 polgarmester@apatvarasd.

hu, bodorkas@t-online.hu
apatvarasd@t-online.hu dr. Fenyvesi 

János
fenyvesi@ 
pecsvarad.hu

30-936-4295

baracs Baracs  
Önkormányzata

Fejér 2427 Baracs  Táncsics 
u. 27.

Várai Róbert 25-521-010 30-285-8197 
30-304-9306

varair@baracs.hu phbaracs@vnet.hu dr. Horváth 
Zsolt

horvathzs@ 
baracs.hu

30-612-2237 
25-521-010

bonyhád Bonyhád Város 
Önkormányzata

Tolna 7150 Bonyhád  Széchenyi 
tér 12.

Filóné Ferencz Ibolya (2014-) 
Potápi Árpád János (-2014)

74-500-205              
74-500-202

20-940-6585 polgarmester@ 
bonyhad.hu

info@bonyhad.hu dr. Puskásné dr. 
Szeghy Petra 
Nóra

jegyzo@ 
bonyhad.hu

74-500-202

bonyhádvarasd Bonyhádvarasd 
Önkormányzata

Tolna 7158 Bonyhád-
varasd

 Kossuth u. 
27.

Csibi Zsolt (2014-)               
Csaba Józsefné (-2014)

74-404-660 70-941-2506 bonyhadvarasd@ 
gmail.com

bonyhadvarasd@ 
gmail.com

dr. Filczinger 
Ágnes

filczinger.agnes@
bonyhad.hu

20-367-3756

bölcske Bölcske  
Önkormányzata

Tolna 7025 Bölcske  Kossuth 
Lajos u. 5.

Baranya István (2014 )           
Kiss József (-2014)

75-535-012 30-737-3186 istvan.baranya@gmail.com, 
polghiv@ 
bolcske.axelero.net

polghiv@ 
bolcske.axelero.net

dr. Girst Júli-
anna

girst.julianna@ 
gmail.com

20-933-1792

Cikó Cikó  
Önkormányzata

Tolna 7161 Cikó  Iskola tér 1. Haures Csaba (2014-)
dr. Ferencz Márton (-2014)

74-454-656              
74-550-025

70-253-3938 ciko@ciko.hu ciko@ciko.hu Bakó Józsefné bataapati@ 
jegyzo.hu

30-330-7038

Daruszent-
miklós

Daruszentmiklós 
Önkormányzata

Fejér 2423 Daruszent-
miklós

 Fő u. 53-D Rauf Norbert 25-505-403              
25-505-402

20-930-9635 polgarmester@ 
daruszentmiklos.hu 

ado@daruszentmiklos.hu, 
daruszentmiklos@vnet.hu

Pulainé Varga 
Gabriella

jegyzo@ 
daruszentmiklos.hu

25-505-403

Dunaföldvár Dunaföldvár  
Önkormányzata

Tolna 7020 Dunaföld-
vár

 Kossuth 
Lajos u. 2.

Horváth Zsolt 75-541-550 20-9354266 polgarmester@ 
dunafoldvar.hu

titkarsag@dunafoldvar.hu Bárdos Lász-
lóné dr.

jegyzo@ 
dunafoldvar.hu

75-541-550-162  
30-680-6261

Dunaszent-
györgy

Dunaszentgyörgy  
Önkormányzata

Tolna 7135 Dunaszent-
györgy

 Rákóczi u. 
90.

Hencze Sándor 75-536-020            
75-536-113

20-965-5222 polgarmesterdsztgy@ 
tolna.net

phivdsztgy@tolna.net dr. Nagy Attila jegyzodsztgy@ 
tolna.net

75-536-020

Dunaújváros Dunaújváros 
Önkormányzata

Fejér 2400 Duna-
újváros

Városháza 
tér 1-2.

Cserna Gábor Ferenc 25-544-312 30-225-3424 csernagabor@ 
pmh.dunanet.hu,  
polgmest@pmh.dunanet.hu

polgmest@ 
pmh.dunanet.hu

Vargáné dr. 
Sürü Renáta

jegyzo@ 
pmh.dunanet.hu

25-544-212            
20-616-6185

Előszállás Előszállás 
Önkormányzata

Fejér 2424 Előszállás  Fő tér 3. Farkas Imre 25-484-802-13 20-342-2316 polgarmester@ 
eloszallas.hu

hiv-szallas@vnet.hu Győriné Tar Edit 
aljegyző

jegyzo@ 
eloszallas.hu

30-439-4764

Erdősmecske Erdősmecske 
Önkormányzata

Baranya 7723 Erdős-
mecske

 Petőfi u. 
40.

Benkovics Sándor Győzőné  30-505-1172 20-313-4099  polgarmester@ 
erdosmecske.hu,  
medvegyeva60@ 
gmail.com

hivatal@erdosmecske.hu,  
hivatal.erdosmecske@ 
gmail.com

dr. Tóth Sándor hivatal. 
erdosmecske@ 
gmail.com

30-945-2735

Feked Feked  
Önkormányzata

Baranya 7724 Feked  Fő u. 5. Tillmann Péter  69-345-106 30-204-3240 tillmann.feked@gmail.com fekedhivatal@gmail.com Fridrich Péter palotabozsok@ 
tolna.net

 69-345-106 

Gerjen Gerjen Község 
Önkormányzata

Tolna 7134 Gerjen  Béke tér 1. Romhányi Károly (2014)       
Máté Dénes (-2014)

75-337-011 20-912-4087 phgerjen@tolna.net,  
polgarmester@ 
gerjen.hu

phgerjen@tolna.net, 
muszaki@gerjen.gu

dr. Nagy Attila nagyattilajegyzo@
gmail.com

20-323-1208  
20997-2902

Györe Györe  
Önkormányzata

Tolna 7352 Györe  Petőfi u. 3. Csoma József 74-459-985 20-200-6670 gyoreonk@freemail.hu gyoreonkormanyzat@
gmailcom

Visnyei  
Gabriella

gyoreonkormany-
zat@gmailcom

20-501-9650

Györköny Györköny 
Önkormányzata

Tolna 7045 Györköny  Fő u. 53-
55.

Braun Zoltán 75-552-008 20-371-7273 polgarmester@gyorkony.hu hivatal@gyorkony.hu Erdei Tamás jegyzo@ 
gyorkony.hu

75-352-410 
20-393-5912

hidas Hidas  
Önkormányzata

Baranya 7696 Hidas  Kossuth 
Lajos u. 
50-II. 

Berg Csaba (2014-)                    
dr. Szelle Tibor (-2014)

72-457-101 20-345-4913 
30-234-0851

hidas@axelero.hu,  
berg.csaba63@ 
gmail.com

hidas@axelero.hu Baloghné  
dr. Ömböli  
Zsuzsanna

ombolizsuzsi@ 
gmail.com

72-457-101 
20-332-7203

izmény Izmény 
Önkormányzata

Tolna 7353 Izmény  Fő u. 23. Kelemen Ferenc 74-483-765           
74-483-756

20-312-9769 polgarmester@izmeny.hu, 
izmeny@tolna.net

izmeny@tolna.net dr. Puskásné  
dr. Szeghy 
Petra Nóra

jegyzo@ 
bonyhad.hu

 30-520-6145

cégbemutatáscégbemutatás
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település önkormányzat megye irnyító 
szám cím utca  polgármester neve önkormányzat 

vonalas telefon 
polgármester     
mobiltelefon

polgarmester email 
címe

önkormányzat email 
címe jegyző neve jegyző email címe jegyző  

telefonszáma 
Kakasd Kakasd 

Önkormányzata
Tolna 7122 Kakasd  Rákóczi F. u. 

285.
Bányai Károly 74-431-923 20-415-7004 hivatal@kakasd.hu hivatal@kakasd.hu dr. Visnyei Gabriella korjegyzo@ 

aparhant.hu,  
hivatal@kakasd.hu

20-501-9650

Kisapostag Kisapostag 
Önkormányzata

Fejér 2428 Kisapostag  Petőfi Sándor 
u. 63.

Nagy Attila 25-506-591             
25-506-580

30-391-2311 nagyattila@ 
kisapostag.hu

jegyzo@kisapostag.hu dr. Hegedűs Ágnes hegedusagnes@
baracs.hu

30-294-3852

Kisdorog Kisdorog 
Önkormányzata

Tolna 7159 Kisdorog  Kossuth u. 
187.

Klein Mihály 74-404-292 20-268-9288 postmaster@ 
kisdorogonk.t-online.hu

postmaster@ 
kisdorogonk.t-online.hu

dr. Puskásné dr Sze-
ghy Petra Nóra

jegyzo@bonyhad.hu 74-500-202

Kismányok Kismányok 
Önkormányzata

Tolna 7356 Kismányok  Kossuth u. 49. Simon László 74-458-205 20-464-1350  kismanyok@gmail.com nemeth.rita@bonyhad.hu dr. Puskásné dr. 
Szeghy Petra Nóra 
(közös önkormány-
zati hivatal jegyzője, 
Kovács Péter

jegyzo@ 
bonyhad.hu,  
kovacs.fojegyzo@
gmail.com

Dr Puskásné 
Dr. Szeghy 
Petra:  30-
520-6145,       
Kovács Péter:  
30-9569-653

Kisvejke Kisvejke 
Önkormányzata

Tolna 7183 Kisvejke  Rákóczi u. 86. Höfler József 74-482-410 20-504-3801  kisvejke7183@ 
gmail.com

 kisvejke7183@gmail.com dr. Filczinger Ágnes filczinger.agnes@
bonyhad.hu

20-367-3756

Lengyel Lengyel 
Önkormányzata

Tolna 7184 Lengyel  Petőfi u. 53. Lőrincz Andrea 74-482-358 20-800-2024 onkormanyzatlengyel@
gmail.com

onkormanyzatlengyel@
gmail.com

dr. Budainé Szomolai 
Csilla aljegyző

aljegyzo.tevel@
gmail.com

74-524-012

Lovászhetény Lovászhetény 
Önkormányzata

Baranya 7720 Lovász- 
hetény

 Engelmann 
u. 9.

Winkler Roland 72-455-013 30-288-9052 
20-913-5567

lovaszheteny@hotmail.hu,   
polgarmester@ 
lovaszheteny.hu

pmhivatal@pecsvarad.hu dr. Fenyvesi János fenyvesi@ 
pecsvarad.hu

30-9364295

Madocsa Madocsa 
Önkormányzata

Tolna 7026 Madocsa  Fő u. 24. Gelencsérné Tolnai 
Klára

75-330-101 20-912-3730 polgarmester.phmadoc-
sa@tolna.net

phmadocsa@tolna.net Tubáné Benák Ibolya 
aljegyző, dr. Grist 
Júlianna jegyző 
(Bölcskével közös 
jegyzőség)

phmadocsa@ 
tolna.net

75-330-110

Mágocs Mágocs 
Önkormányzata

Baranya 7342 Mágocs  Szabadság 
u. 39.

Hőnig Mária Terézia 72-451–110 30-385-8477 
20-433-1293

polgarmester@ 
magocs.hu

onkormanyzat@ 
magocs.hu

dr. Morvay Klaudia jegyzo@ 
magocs.hu

20-582-9233

Martonfa Martonfa 
Önkormányzata

Baranya 7720 Martonfa  Köztársaság 
u. 13.

Bosnyák Attila 
András

72-490-488 20-391-9162 polgarmester@ 
martonfa.hu

polgarmester@ 
martonfa.hu

dr. Fenyvesi János fenyvesi@ 
pecsvarad.hu

30-936-4295

Mezőfalva Mezőfalva 
Önkormányzata

Fejér 2422 Mezőfalva  Kinizsi u. 44. Márok Csaba László 25-506-970              
25-509-876

30-637-3248 polgarmester@ 
mezofalva.hu

polgarmester@ 
mezofalva.hu

Borbély Anikó jegyzo@ 
mezofalva.hu

25-506-971

Mőcsény Mőcsény 
Önkormányzata

Tolna 7163 Mőcsény  Béke u. 2. Krachun Elemér 74-409-350               
74-409-382

30-952-5849 hivatal@mocsenyhi-
vatal.t-online.hu 

hivatal@mocsenyhi-
vatal.t-online.hu

dr. Brandt Huba hivatal@mocseny-
hivatal.t-online.hu, 
hivatal.graboc@
gmail.com

30-356-1618

Nagydorog Nagydorog 
Önkormányzata

Tolna 7044 Nagydorog  Kossuth Lajos 
u. 81.

Kovács György (2014-) 
Veres Imre (-2014)

75-532-019    
fax: 75-332-047

20-211-2579 polgarmester.nagy-
dorog@gmail.com

nagydorogonk@ 
axelero.hu

dr. Sátor Vera jegyzo@nagydoro-
gonk.axelero.net

70-636-5628

Nagymányok Nagymányok 
Önkormányzata

Tolna 7355 Nagymányok  Dózsa György 
u. 28.

Karl Béla 74-558-040 20-806-8860 polgarmester@ 
nagymanyok.hu

polghiv@nagymanyok.hu dr. Klausz Judit jegyzo@ 
nagymanyok.hu

20-806-6296

Nagypall Nagypall 
Önkormányzata

Baranya 7731 Nagypall  Szabadság 
u. 26.

Grátz Erika 72-565-001          
72-466-752

30-375-5788 polgarmester@ 
nagypall.t-online.hu

nagypall@t-online.hu dr. Tóth Sándor jegyzo@ 
nagypall.t-online.hu, 
jegyzo.nagypall@
baranya.hu

72-565001      
72-466-752        
20-2638086

Nagyvenyim Nagyvenyim 
Önkormányzata

Fejér 2421 Nagyvenyim  Fő u. 43. Vargáné Kaiser 
Katalin (2014-) 
Szabóné Lőrinc Ibolya 
(-2014)

25-507-460           
25-507-461

30-492-4099 venyimpolgarmester@
invitel.hu

venyimtitk@invitel.hu Komjátiné Mádl 
Margit

polghivn@vnet.hu 25-507-450

cégbemutatáscégbemutatás

tulajdonosok elérhetőségei tulajdonosok elérhetőségei
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település önkormányzat megye irnyító 
szám cím utca  polgármester neve önkormányzat 

vonalas telefon 
polgármester     
mobiltelefon

polgarmester  
email címe

önkormányzat  
email címe jegyző neve jegyző email címe jegyző  

telefonszáma 
Németkér Németkér 

Önkormányzata
Tolna 7039 Németkér  Rákóczi 

u. 2.
Horváthné Gál Erika 75-331-142           

75-331-185
20-955-5532 nkerpolgm@freemail.hu nkerpmh@tolnanet.hu dr. Nagy Attila jegyzodsztgy@ 

tolna.net
20-997-2902

óbánya Óbánya 
Önkormányzata

Baranya 7695 Óbánya  Fő u. 71. van Groeningen Irén 
(2014-) 
Mezey Mihály (-2014)

72-463-035              
72-795-242

30-690-3381 vangroeningeniren@gmail.
com,  
obanya@enternet.hu

obanya@enternet.hu Borka Imréné korjegyzo@
mecseknadasd.hu

72-563-100          
30-317-7686

ófalu Ófalu 
Önkormányzata

Baranya 7696 Ófalu  Kossuth 
u. 3.

Bechli Erzsébet 72-463-030            
72-563-052

30-314-6195 ovofalu@gmail.com,                        
ofalu@t-online.hu

ovofalu@gmail.com,                             
ofalu@t-online.hu

Borka Imréné mecseknadasd@
mecseknadasd.hu

30-317-7686

paks Paks  
Önkormányzata

Tolna 7030 Paks  Dózsa Gy. 
u. 55-61.

Süli János (2014-)                    
Hajdú János (-2014)

75-500-565 20-9522-265 suli.janos@paks.hu pm.titkarsag@paks.hu dr. Blazsek Balázs jegyzo@paks.hu 75-500-533

pécsvárad Pécsvárad 
Önkormányzata

Baranya 7720 Pécsvárad  Szent-
három ság 
tér 3.

Zádori János (2014-)                     
Dr. Bíró Ferenc (-2014)        

72-465-025                            
72-465-141                
72-465-322              
72-465-745

30-956-9259 polgarmester@ 
pecsvarad.hu

pmhivatal@pecs-
varad.hu

dr. Fenyvesi János fenyvesi@ 
pecsvarad.hu

30-936-4295

pusztahencse Pusztahencse 
Önkormányzata

Tolna 7038 Pusztahencse  Pozsonyi u. 
59.

Iker Ibolya (2014-)               
Lengyel Jánosné 
(-2014)  

75-532-047 20-460-6422 igazgatas@ 
pusztahencse.hu,  
pusztahencse@ 
polghiv.tolnamegye.hu

igazgatas@ 
pusztahencse.hu, 
pusztahencse@ 
polghiv.tolnamegye.hu

Erdei Tamás jegyzo@ 
pusztahencse.hu

20-393-5912

rácalmás Rácalmás 
Önkormányzata

Fejér 2459 Rácalmás  Szigetfő u. 
11-13.

Schrick István 25-517-855               
25-517-850

30-956-1865 polgarmester@ 
racalmas.hu

titkarsag@ 
racalmas.hu

dr. Györe Andrea jegyzo@racalmas.hu 30-216-2330

Sárszentlőrinc Sárszentlőrinc  
Önkormányzata

Tolna 7047 Sár-
szentlőrinc

 Petőfi u. 22. Demény Károly 75-532-099 20-955-5527 phlorinc@tolna.net, dekari@
freemail.hu

phlorinc@tolna.net dr. Sátor Vera jegyzo@nagydoro-
gonk.axelero.net

70-636-5628

Százhalombatta Százhalombatta   
Önkormányzata

Pest 2440 Százhalom-
batta

 Szent  
István tér 3.

Vezér Mihály Ph.D. 23-542-116             
23-542-196

30-235-8107 vezermihaly@ 
mail.battanet.hu

titkarsag@hivatal.
battanet.hu

dr. Turbucz Sándor dr.turbucz@mail.
battanet.hu

23-542-111

Szilágy Szilágy 
Önkormányzata

Baranya 7664 Szilágy  Pécsváradi 
u. 2.

Papp Ferencné (2014-)        
Perlaki László (-2014)

fax: 72-458-132 30-467-2316 pappne.piroska52@ 
gmail.com

pappne.piroska52@
gmail.com

Ruppert Edina jegyzo@berkesd.hu 72-473-385

Tengelic Tengelic 
Önkormányzata

Tolna 7054 Tengelic  Rákóczi u. 
11.

Gáncs István 74-432-100            
74-432-122 
fax: 74-532-008

20-912-3744 tengelicpolghiv@t-online.hu, 
gancsistvan@ 
t-online.hu

tengelicpolghiv@ 
t-online.hu

Tolnai Lászlóné tengelicpolghiv@ 
t-online.hu

20-433-3404

Váralja Váralja 
Önkormányzata

Tolna 7354 Váralja  Kossuth 
Lajos u. 
203.

Sziebert Éva (2014-)
Molnár Péterné (-2014) 
dr. Filczinger Ágnes 
(-2013)

74-558-052 20-984-1798 onkormanyzat@varalja.hu onkormanyzat@
varalja.hu

Réger Balázs reger.balazs@ 
bonyhad.hu

74-558-052

Véménd Véménd  
Önkormányzata

Baranya 7726 Véménd  Tavasz u. 1. Barta Erzsébet (2014-)          
Váradi János (-2014)

69-343-101-12 30-508-8910 
30-228-6366

polgarmester.vemend@
gmail.com

titkarsag.vemend@
gmail.com

Friedrich Péter palotabozsok@ 
tolna.net

69-541-007            
30-459-4925

závod Závod 
Önkormányzata

Tolna 7182 Závod  Új u. 13. László Attila (2014-)               
Szász János József 
(-2014)    

74-482-106 20-576-1346 zavodionk@gmail.com zavodionk@gmail.com dr. Budainé Szomolai 
Csilla

aljegyzo.tevel@
gmail.com

74-524-012

Zengővárkony Zengővárkony 
Önkormányzata

Baranya 7720 Zengővárkony  Ady Endre 
u. 2.

Ördög Béla János  72-466-187 30-936-4297 
30-552-1451

polgarmester@ 
zengovarkony.hu

polgarmester@ 
zengovarkony.hu

dr. Fenyvesi János fenyvesi@ 
pecsvarad.hu

30-936-4295

cégbemutatáscégbemutatás

tulajdonosok elérhetőségei tulajdonosok elérhetőségei
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szervezetszervezet

felügyelő BizottsÁg

 Teljes név:  Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Rövid név:  Mezőföldvíz Kft. 
 Cím:  7030 Paks, Kölesdi út 46. 
 Telefon/központ:  06 75 511 000 
 Ügyfélszolgálat:  06 40 462 000 
 Telefax:  06 75 310 467 
 E-mail:  mezofoldviz(a)mezofoldviz.hu 
 Internet:  www.mezofoldviz.hu 
 Főtevékenység:  36.00 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
 Jegyzett tőke:  203 770 000 Ft 
 Képviseli:  Csapó Sándor ügyvezető igazgató 
 Létszám:  250 fő 
 Cégbejegyzés száma:  17-09-001805 
 Adószám:  11283144-2-17 
 Számlavezető Bank:  OTP Bank Nyrt. 
 Bankszámla szám:  11746012-20010654 

a tÁrsasÁg alapadatai

A felügyelőbizottság a gazdasági társaság műkö désének 
ellenőrzésére szolgáló szervezet, amely munkáját a tu-
lajdonosok érdekében végzi.  A felügyelőbizottság alap-
vető feladata a társaság ügyvezetésének elle nőrzése. 
Ez éppúgy jelenti a társaság működésére vonatkozó 
jogszabályok betartásának ellenőrzését, mint a társasá-
gi szerződésnek és a társaság legfőbb szerve határoza-
tainak betartása feletti őrködést.

Társaságunknál háromtagú felügyelő bizottság 
működik.

Hajdú János (2014-)
dr. Glöckler Ferenc (2013-2015)
Horváth Zsolt (2013-)

Korábbi főbb tagok:
Gelencsérné Tolnai Klára (2011-2013) 
Potápi Árpád János (2012-2014)
Bordács József (2012-2014)

→

→

→

→

→

→

szervezeti ÁBra

Főmérnökség
...

Főmérnökség
Százhalombatta

Főmérnökség
Dunaföldvár

Főmérnökség
Pécsvárad

Főmérnökség
Bonyhád

Főmérnökség
Paks

Műszaki 
Diszpécser-

szolgálat

Fejlesztési 
főmérnök

Beruházás, 
fejlesztés

Vízminőség-
ellenőrző

Laboratórium

Munka- és 
Tűzvédelem

Minőségügy

Pénzügyi és 
Számviteli 

Osztály

HR 
és Munkaügyi 

Osztály

Logisztikai 
Osztály

Infokommu-
nikáció

Gazdasági 
igazgató

Szervezési és 
Kommunikációs 

Osztály

Ügyvezető 
igazgató

Ügyfélszolgálati 
Osztály

Szolgáltatási 
igazgató

SZOLGÁLTATÁSI 
IGAZGATÓSÁG

GAZDASÁGI 
IGAZGATÓSÁG

MŰSZAKI 
IGAZGATÓSÁG

Kintlévőség- 
kezelési Osztály

Műszaki 
igazgató

Kontrolling
Pénzügy
Számvitel
Tárgyi eszköz

Ingatlan- és    
gépjármű 
gazdálkodás

Beszerzés
Raktározás

Bérszámfejtés

Taggyűlés, Erzsébet Nagy Szálloda, 2013

Működési engedély, 2014

Alakuló ülés, 2012 Alakuló ülés, 2012
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CéL, STraTéGia
Az átalakulás és az integrációs nehézségek ellenére a 
Mezőföldvíz Kft. mégis előnyös helyzetben tudta/tudja 
kialakítani informatikai és telekommunikációs rendsze-
reit. Előnye abból fakad, hogy új regionális társaság-
ként nem kell megbirkóznia a régi, elavult eszközök és  
megoldások cseréjével, átalakításával, nem kell a ko-
rábbi rendszereket, befektetéseket „kidobni”, hanem 
egyből XXI. századi, korszerű megoldásokat vezethet  
be. Mindezeket testre szabhatja az újonnan kialakított 
szabályzatai, működése és szervezete szerint.

Az ügyvezetés azt a célt tűzte ki, hogy az infokommu-
nikációs rendszerek és megoldások 

● elsősorban a fogyasztók kiszolgálásának műszaki 
és információs igényeire fókuszáljanak,

● minél nagyobb mértékben képesek legyenek kiszol-
gálni a törvény, a végrehajtási rendelet és más 
jogszabályok által előírt, külső szervek számára 
(NAV, MEKH, KSH, Hatóságok, Tulajdonosok stb.) a 
kötelezően előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási 
feladatokat,

● hatékony támogatást nyújtsanak a munkatársak 
napi munkájához, a szervezet belső működéséhez 
úgy is, hogy az egyes főmérnökségek és ügyfél-
szolgálatok különböző országrészeken, különböző 
településeken vannak telepítve, azaz virtuális kör-
nyezetben legyenek képesek az együttműködésre,

● minél magasabb szintű integrációja aknázza ki a 
pénzügyi-gazdasági, műszaki-termelési, irat-, doku-
mentum- és feladatkezeléssel összefüggő adatok 
kapcsolatát, az egész társaság működését átfogó, 
tényekre alapozott vezetői információkkal támo-
gassa a napi és stratégiai döntéseket egyaránt,

● az informatikai biztonság terén, azaz a megfelelő  
rendelkezésre állás és az információk védelmét  
tekintve is megfeleljenek az alapvető követel-
ményeknek, a legújabb jogszabályi előírásoknak  
(pl. tanúsított számlázási rendszer) is, valamint

● elsősorban a hazai, víziközmű iparágban már bi-
zonyított, referenciákkal rendelkező infokommuni-
kációs iparág piaci szereplőinek termékeire és szol-
gáltatásaira épüljenek.

A kitűzött célok egy részét az elmúlt két és fél év alatt 
már teljesítettük is. Egyes funkciók, stratégiai célok 
kiteljesítéséhez azonban hosszabb idő és több fejlesz-
tési forrás szükséges.

ESzKözöK, TEChNoLóGiai ELEMEK

hálózatok

→ Vezetékes telefonhálózat
A központban korszerű digitális telefonközpont és 
telefonkészülékekkel felszerelt rendszer működik, 
amely a helyi hálózatra csatlakoztatva integrált az 
informatikai hálózattal.

A telephelyeken az országos hálózattal rendelkező 
szolgáltatókkal kötött szerződés biztosítja az 
elérést. A végponti készülékek a hálózat sajátos-
ságaihoz (analóg, digitális) igazodnak.

A vezetékes telefonok száma folyamatosan csök-
ken, szerepüket fokozatosan átveszik a mobiltele-
fonok.

→ Mobiltelefon hálózat
Jellemzően egy országos szolgáltató – verseny-
helyzetben kiválasztott – flottájában oldjuk meg a 
teljes társaság mobiltelefon-szolgáltatását. Csak 
azon telephelyeinken és településeken van másik 
szolgáltatóval szerződésünk, ahol ennek a szol-
gáltatónak nincs megfelelő és biztonságos lefe-
dettsége.

Alapvetően két készüléktípust preferálunk: műsza-
ki, terepmunkás területen strapabíró, hosszú ideig 
rendelkezésre álló (kis fogyasztású), egyszerű funk-
cionalitású készülékekkel látjuk el munkatársain-
kat. Irányítói és adminisztratív területen – kihasz-
nálva a távmunka végzéshez szükséges e-mail és 
Internet-szolgáltatási funkciókat – úgynevezett 
(alsó-középkategóriás) okos telefonokat alkalma-
zunk.

→ Adathálózat
A központban CAT6 szabványú strukturált helyi 
hálózat és vezeték nélküli (WiFi) hálózatok működ-
nek biztonságos védelemmel. Az Internet kapcso-
latot a helyi kábeltévé szolgáltatón keresztül 
vesszük igénybe. Ennek minősége és kapacitása 
(100 Mbit/s) különösen fontos, mert ezen keresz-
tül, virtuális magánhálózati (VPN) rendszer beik-
tatásával biztosítjuk a távoli telephelyek elérését.

A telephelyeken, ügyfélszolgálati irodákban a he-
lyi hálózatba (LAN vagy WiFi) kapcsolt munka-
állomások biztonságos VPN rendszer alkalma-
zásával, Internet hálózaton keresztül érik el a köz-
ponti szervereket, alkalmazásokat.

hardver rendszerek

→ Szerverek
A központban szünetmentes tápáramellátással 
rendelkező, klimatizált szerverteremben, Intel/
Linux platformon működő, rack-esített kivitelű 
szerverfarm üzemel az alkalmazói rendszerek  
kiszolgálására. Egységesen Linux operációs rend-
szerek és ORACLE adatbázis-kezelő rendszerek 
vannak telepítve rájuk. Az adatmentéseket és ar-
chiválásokat részben mágnes kazettás alrendszer, 
részben merevlemezes tárolók (egymás meleg-tar-
talékaként működő alkalmazás- és fájlszerver) biz-
tosítja.

→ Munkaállomások
Az állandó munkahelyen dolgozó munkatársaknak 
asztali számítógép, az irányítói és változó munkahe-
lyen (pl. mobil ügyfélszolgálat) dolgozó munkatár-
saknak notebook áll rendelkezésére. Jellemzően 
MS Windows platformon, a munkájukhoz szüksé-
ges MS Office, illetve GISPAN, LIBRA és xFLOWer 
kliensprogramokkal.

Az Internet és e-mail elérés mindenhol biztosí-
tott. A távoli telephelyek és irodák gépei VPN,  
azaz az Interneten keresztüli biztonságos (titko-
sított) kapcsolaton keresztül tudnak dolgozni a  
központi rendszerekkel (mintha a központi irodák 
helyi hálózatára lennének kapcsolva).

→ Nyomtatók, szkennerek
Központosított, azaz több munkaállomásról hasz-
nálható nyomtatók állnak a felhasználók ren-
delkezésére a központban. A telephelyeken vegye-
sen megosztott nyomtatás és munkaállomáshoz 
csatolt printerek is vannak.

A nagy mennyiségű irat- és dokumentum feldol-
gozást KOFAX szabványú szkenner támogatja a  
központi érkeztetőben. Minden papír alapú beérke-
ző irat szkennelésre és az illetékes ügyintéző nek 
elektronikus formában továbbításra kerül. A fela-
datkövetést és határidő figyelést ellátó xFLOWer 
rendszer integrált része(i) a szkennelő munkaál-
lomás(ok).

informÁciótechnológiai  
és telekommunikÁciós rendszerek

informÁciótechnológiai  
és telekommunikÁciós rendszerek
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Munkalap

Műszaki 
objektumok

Térinformatika

Labor

www.mezofoldviz.hu

ugyfel@mezofoldviz.hu

Call center: 40/462-000

Vezetői információs 
rendszer

Egységes nyomdai és 
elektronikus számla

SUMMA

Álló

Anyag

Mérleg

Likvid

Kassza

xFLOWer

MUNKATÁRSAK

FELHASZNÁLÓK

INFORMATIKAI HÁTTÉR

Iktatás

Dokumentum-
kezelés

Munka-
folyamatok

OPUS

Munkaidő

Bérszámfejtés

HR

LIBRA6iGISPAN

ADATTÁR

aLKaLMazói rENDSzEr 
NEVE éS GyÁrTója FuNKCioNaLiTÁS TEChNoLóGia FELhaSzNÁLói Kör

GISPAN Aqua
Rudas&Karig

Hiba és munkalap-kezelés
Műszaki objektum nyilvántartás
Labor
Térinformatika
Termelés *

Intel / Linux
ORACLE DB
Kliens-szerver

Műszaki irányítók
Ügyfélszolgálat

LIBRA6i
LIBRA Zrt.

SUMMA: fogyasztó, fogyasztási hely, mérőóra  
kezelés, számlázás, kintlévőség kezelés
LIKVID: pénzügy, számvitel, kontrolling, könyvelés, 
anyag- és raktárkelés, állóeszköz gazdálkodás

Intel / Linux
ORACLE DB
Kliens-szerver

Adminisztratív 
irányítók és ügyintézők
Ügyfélszolgálati  
munkatársak

xFLOWer
Click-ON Kft.

Iktatás
Dokumentumkezelés
Feladatkövetés
Beszerzés és teljesítés igazolás,  
számla kolladuálás *

Intel / Linux
ORACLE DB
Kliens-szerver

Minden irányító  
és ügyintéző

ORACLE BI
ORACLE

Vezetői információk
Kintlévőség kezelés
Statisztikák
Adatszolgáltatások *

Intel / Linux
ORACLE BI + DB
Web

Felső vezetők
Kintlévőség kezelők

OPUS
VT-SOFT

Munkaidő nyilvántartás
Bérelszámolás
TB

Intel / Linux
ORACLE DB
Kliens-szerver

HR és Munkaügyi 
munkatársak

ADATTAR
OPEN

Fájltárolás
Fájl megosztás
Kliens PC adatmentés Intel / Linux Mindenki

E-MAIL
OPEN

Elektronikus levelezés
Egyéni naptárkezelés
Címtár

Intel / Linux
Sequre Email Mindenki

HONLAP
OPEN

Fogyasztói tájékoztatás és bejelentések  
fogadása (közület, lakosság)
Önkormányzati kapcsolatok
Tájékoztatás, marketing-kommunikáció

Intel / Linux
Apache
MySQL
Exxite CMS Fogyasztók

CALL CENTER
VCC

Bejelentés fogadása
Ügyfélirányítás
Bejelentések tárolása

Intel / Linux
Virtual Call Center (VCC)
Ügyfélszolgálati  
munkatársak Fogyasztók

(*) Tervezés alatt

szoftver rendszerek, alkalmazÁsok szoftver rendszerek, alkalmazÁsok

A következő táblázatban ismertetjük a rendszereket és 
részletezzük a társaság működését támogató funkci-

onalitásukat, az alkalmazott technológiákat, a felhasz-
nálóik jellemző körét.

„...nem kellett a ko Rábbi RendszeReket, 
befektetéseket „kidobni”,  

hanem egyből XXi. századi,  
koRszeRű megoldásokat 

vezethetett be.” 

információtechnológiainformációtechnológia
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műszaki szolgáltatás

műszaki  
szolgáltatás

Az üzemeltetési terület 2012 év elejétől folyamatosan 
bővült. Az elsődleges cél a szolgáltatások átvétele 
során az ellátásbiztonság, a zavarmentes szolgáltatás 
fenntartása volt, amely minden víziközmű rendszer át-
vételekor megvalósult. Az átvételt követően minden-
hol bevezettük az egységes elvek szerinti eljárásokat, a 
munkavédelemtől kezdve a karbantartásokon keresztül 
a rekonstrukcióig.

Bevezettük a műszaki terület napi munkavégzési 
és hibaelhárítási feladatait támogató műszaki infor-
mációs rendszer (GISPÁN) munkalap és karbantartó 
alrendszerét. A rendszer alkalmazásával a nyilván-
tartások és az adatszolgáltatások javultak, a hibael-
hárítási folyamatok felgyorsultak.

A főmérnökségi készenléti szolgálatok összehangolt 
irányításával, együttműködésével nagyobb havária 
hely zet kezelésére is felkészültünk. Jó példa volt erre 
a 2013. évi dunai árvízi védekezés, vagy szükséghely-

zetben nagyobb kapacitású gépek, munkatársak idősza-
kos átvezénylése más főmérnökségekhez.

A fejlesztés fókusza az automatizálás és olyan irányí-
tástechnikai rendszer kiépítése, amely az egyes műsza-
ki objektumoknál (kút, átemelő, szennyvíztelep stb.)  
keletkezett információkat, adathálózati kapcsolaton 
(GSM/GPRS) keresztül, egy közös rendszerben jelení-
ti meg, illetve dolgozza fel. Ez a rendszer a műszaki  
diszpécser központunkban fog teljes kiépítésben üze-
melni.

Főmérnökségenként mutatjuk be a jelentősebb rekon-
strukciókat, üzemeltetési tapasztalatainkat – jellemző  
adatok, grafikonok segítségével.

Az önkormányzatok a rájuk jellemző további főbb üze-
meltetési és a hibaelhárítási statisztikai adatokat a 
településenkénti külön adatszolgáltatás részeként kap-
ják évente. 

műszaki alapszolgÁltatÁs
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műszaki szolgáltatásműszaki szolgáltatás

A paksi vízellátó rendszer 5 kútjánál energiaoptima-
lizálást hajtottunk végre. Ezek a felújítások 2014. évben 
több mint 10%-os megtakarítást eredményeztek. 

A paksi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója 2014 
évben megkezdődött és 2015 tavaszán – a 6 hónapos 
próbaüzem befejeztével – a műszaki átadás lezajlott.

Nagydorogon 2013-ban befejeződött a települési 
szenny    vízhálózat és szennyvíztisztító telep kivitelezése. 
A te lep beüzemelésével és üzemeltetésével kapcsolat-
ban a technológiai problémák miatt a telep átalakítása 
folyamatban van. 

Sárszentlőrinc és Uzd vízellátása a KEOP-1.3.0./09-
11-2012-0013 azonosító számú projekt megvalósu-
lásával összekapcsolásra került, és befejeződött az 
ivóvízminőség-javító beruházás.

A paksi főmérnökség szolgáltatási területe a tavalyi év 
végén további 6 vízrendszerrel, 2 szennyvízrendszerrel 
és egy szennyvíztisztító teleppel bővült.

→ Tengelic vízmű (Pusztahencse, Vadászmajor, 
Júlia-major, Kishídja)

→ Tengelic–Jánosmajor vízmű

→ Tengelic–Szőlőhegy vízmű

→ Gerjen vízmű

→ Nagydorog vízmű

→ Dunaszentgyörgy vízmű 

→ Tengelic szennyvízhálózat és szennyvíztisztító 
telep

→ Dunaszentgyörgy–Gerjen szennyvízhálózat

A szolgáltatás átvétel mind az öt településen a 
Mezőföldvíz Kft. eljárási rendje szerint megvalósult, a 
működőképesség fenntartása érdekében szükséges 
azonnali beavatkozásokat elvégeztük. 

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések:
● Paks vízbázison kút- és hálózati szivattyúk 

cseréje és felújítása, az NA 500-as SENTAB 
szerelvény akna felújítása

● Paks Konzervgyári átemelő teljes gépészeti és 
villamos felújítása

● Paks víztisztító üzem dekantáló medence  
felújítása

● Paks 10 db földalatti tűzcsap cseréje föld  
felettire és 20 db szakaszoló tolózár cseréje

● Paks Jókai utca szennyvízátemelő kiváltása

● Paks kutak (3/9 és 3/2) diagnosztikai vizsgálat

● Paks tartalék szivattyúk beszerzése a városi 
szennyvízátemelőkhöz

● A Madocsai Regionális Szennyvízrendszeren 
frekvenciaváltók beszerzése és beépítése

● Sárszentlőrinc szakaszoló szerelvényakna  
építése Kisszékelyi és Balassa utcák 
csomópontban

● Györköny Petőfi utcai nyomásfokozó akna  
és Alkotmány utcai csomóponti akna építése

● Györköny szakaszoló szerelvények cseréje 

A Bonyhádi Főmérnökség üzemelteti a főmérnöksége-
ink közül a legtöbb önálló ivóvízművet, mely 37 üzemelő 
ivóvízkút fenntartási feladatait is jelenti. A Mezőföldvíz 
Kft. üzemeltetésében lévő legfiatalabb és egyben leg-
modernebb ivóvízművek a bonyhádi északi és déli víz-
bázisok a szükséges vas-mangán eltávolítással és a 
megfelelő csírátlanító berendezésekkel kiépítve. 

A bonyhádi regionális szennyvízrendszer (Bonyhád,  
Cikó, Kakasd, Kismányok és Nagymányok) és az 5  
kisebb kapacitású (Bonyhádvarasd, Lengyel, Kisdorog, 
Kisvejke és Mágocs) szennyvíztisztító telep megfe-
lelő színvonalon történő üzemeltetését biztosította a 
főmérnökség. A Mágocsi szennyvíztisztító telep tisz-
títási hatásfokát sikerült az üzemeltetés átvétele óta 
javítani. 

A Főmérnökség központi telephelyét (Bonyhád Gyár 
utca 26.) 2013-ban mintegy 5 M Ft értékben újítottuk 
fel. Folyamatban van a főmérnökségen konszignációs 
raktár kialakítása. A bonyhádi szennyvíztisztító telep 
már rendelkezik elvi vízjogi engedélyes tervvel, a telep 
rekonstrukciója elengedhetetlen. A felújítás pályázati 
forrásból valósul meg, a rekonstrukció várhatóan a jövő 
évben kezdődhet.

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések:
Vízellátás

● Bonyhád Kossuth L. utcai azbesztcement 
vezeték cseréje

● Bonyhád Széchenyi téri tűzivíztároló vízzáróvá 
tétele

paksi főmérnökség BonyhÁdi főmérnökség 

BonyhÁdi főmérnökség

Víz

Szennyvíz

Víz-szennyvíz

paksi főmérnökség

Víz

Szennyvíz

Víz-szennyvíz
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2014-ben az óbányai ivóvízbázis védelembe helyezése 
jelentett műszaki feladatot, amely eredendően a víz-
bázis területi elhelyezkedéséből és a tulajdonviszonyok 
rendezetlenségéből adódott. 

Az ófalui gyökérzónás szennyvíztisztító telep az üze-
meltetés szempontjából jelent kihívást, mert szenny-
vízhálózat hiányában szennyvízgyűjtő járművel történik 
a településről a szennyvíz begyűjtése és ártalmat-
lanítása. A telep működése érdekében folyamatosan 
biztosítani kell a települési szennyvíz gyűjtését és az 
ártalmatlanítási követelmények betartását.

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések:
● Pécsvárad Vár utca vízvezeték rekonstrukció 

(90 m 6 db házi bekötés cserével)
● Pécsvárad szennyvíztelep frekvenciaváltó csere
● Pécsvárad MOL kútnál út alatti átvezetés csere 

(26 m)
● Pécsvárad szennyvíztisztító telepi szivattyúk 

felújítása
● Véménd vízvezeték hálózati bekötőcső-csere, 

tűzcsapcsere 
● Véménd Arany J. utcai ivóvízvezeték-kiváltás 

(45 fm)
● Erdősmecske nyomásfokozó szivattyú csere 
● Szilágy tűzcsapcsere 
● Zengővárkony szennyvízátemelőben szivattyú 

felújítás

pécsvÁradi főmérnökség

● Bonyhádvarasd szűrőszivattyú vásárlása, 
beépítése, 

● Bonyhádvarasd GPRS távfelügyeleti bejelző 
rendszer beépítése a tartalék kútra

● Hidas Dózsa Gy. utcai patak feletti csőhíd 
kiváltása, patak alatti NA 110 mm-es KPE  
nyomócsőre

● Györe Táncsics utcai házi ivóvíz bekötővezeték 
és idomok cseréje

● Kakasd Deák F. utca bekötővezeték és 
szerelvények cseréje,

● Kakasd vízmű telepre GPRS távfelügyeleti  
bejelző rendszer kiépítése

● Kisdorog GPRS rendszer kiépítése vízmű  
telephez és víztoronyhoz

● Kisvejke, Lengyel, Závod vízrendszer nagyvejkei 
vízműtelep gépházába szűrőszivattyú vásárlása 
és beépítése

● Mágocs mélyfuratú kutakba (I. és IV.)  
búvárszivattyú vásárlása 

● Mágocs mélyfuratú kút (IV.) villamos ellátó 
vezetékének cseréje (300 m)

● Mőcsény házi bekötővezetékek idomainak 
cseréje Rózsadomb utcában

● Nagymányok kút (5/A) vezérlésének átalakítása 
GPRS adatátvitelre

● Nagymányok vízműtelepi nyersvíz medencéhez 
GPRS távfelügyeleti bejelző beépítése

● Nagymányok szűrőszivattyú vásárlása
● Váralja Kossuth utcai házi bekötő idomok cseréje 
● Kismányok Táncsics utca végére automata-

légtelenítő beépítése

Szennyvízelvezetés és -tisztítás
● Bonyhád Május 1. utcai szennyvízátemelőbe 

GPRS távfelügyeleti bejelző beépítése
● Bonyhád szennyvíztelepi levegőztetésre  

szivattyú vásárlása
● Bonyhád szennyvíz átemelőkben PLC-k cseréje
● Bonyhád szennyvíztelep homokfogó  

(MTH-1,8 típus) spiráljának cseréje

● Bonyhád gépi rácskefecsere, utóülepítők  
locsolásához szivattyú vásárlása és beépítése

● Bonyhád szennyvízrendszer folyamatirányító 
berendezés felújítása, frekvenciaváltó csere,  
szabályozás, fázisjavító kondenzátor beépítés

● Bonyhád szennyvíztelep keverő felújítása
● Bonyhád szennyvíztelep iszapprés felújítása 
● Bonyhád Majosi főátemelőbe szivattyú  

vásárlása
● Hidas Bajcsy-Zsilinszky utcai és Erkel utcai 

(sportpályai) szennyvízátemelőbe GPRS  
adatátviteli rendszer kiépítése 

● Györe szennyvízátemelőbe (I.) GPRS  
távfelügyeleti bejelző adatátviteli rendszer 
beépítése

● Izmény Fő utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása, beépítése.

● Kakasd Dózsa utcai átemelőbe GPRS 
távfelügyeleti bejelző beépítése

● Kakasd Székelykapui és Széptölgyesi  
szennyvízátemelőkbe GPRS távfelügyeleti  
bejelző rendszer kialakítása és mennyiségmérő 
beépítése

● Kisdorog szennyvíztelepi irányítástechnikai 
rendszer cseréje

● Kisdorog Buszmegállói szennyvíz átemelőben 
biofilter rendszer cseréje és javítása 

● Mágocs átemelő (I.)szivattyú felújítása
● Mőcsény Palatincai végátemelőbe ultrahangos 

szennyvízmérő vásárlása és beépítése
● Nagymányok átemelő (I.) szivattyú felújítása
● Nagymányok szennyvíz átemelők  

meghibásodott PLC cseréje, GPRS távfelügyeleti 
bejelző beépítése szennyvíz átemelőkbe

● Nagymányok átemelőben (K-1) szivattyú  
felújítása, járókerék cseréje

● Váralja szennyvíz átemelőbe (I.) GPRS 
távfelügyeleti bejelző adatátviteli rendszer 
beépítése 

● Váralja szennyvízrendszer szivattyú felújítása

BonyhÁdi főmérnökség 

műszaki szolgáltatásműszaki szolgáltatás

pécsvÁradi főmérnökség

Víz

Szennyvíz

Víz-szennyvíz
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A szolgáltatás átvétel évében, 2013-ban jelentős 
műszaki felújítási és beruházási feladatot valósítot-
tunk meg saját erőforrásokkal. A nagyvenyimi elkerülő 
szenny vízvezeték megépítése és a kisapostagi vízmű 
víztisztító berendezésének újraindítása is sikeres volt. 
2014-ben a Dél-Fejér Szennyvízrendszer (Mezőfalva, 
Baracs, Nagyvenyim, Kisapostag) szennyvízcsatorna 
hálózat fejlesztés II. üteme befejeződött. 

A Főmérnökség több – egész településre kiterjedő, de 
szerencsére ritkán előforduló – műszaki vis maior hely-
zetet is megfelelően és gyorsan kezelt 2014-ben:

→ Dél-Fejér Szennyvízrendszer Nagyvenyimi 
átadási pontján a szennyvízátadás korlátozását, 
Nagyvenyim ivóvízellátó vezetéken hálózati  
nyomás csökkentését – amely jelenleg is 
veszélyezteti a szükséges tűzi vízellátást –  
hajtott végre a társszolgáltató. Munkatársaink a 
hatóságok együttműködésével helyreállították 
a szolgáltatást.

→ Dunaföldvári – két közkútra kiterjedő – 
ivóvízminőségi probléma, illetve annak megol-
dása ugyancsak erre az időszakra esett, amely-
et a felügyeleti hatóságokkal és a városvezetés-
sel együttműködve szakszerűen kezeltünk.

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések:
Víztermelés és vízellátás

● Dunaföldvár előszállási úti kúttelepen új 
vezérlés beépítése, PLC és modem csere 

● Madocsa glóbusz világítás és csőfűtés felújítása 
● Rácalmás Széchenyi tér ikervezeték felújítása 
● Előszállás-Daruszentmiklós vízrendszer 

frekvenciaváltó beépítése 
● Baracs kútszivattyú (I.) beszerzése
● Kisapostag kompresszor beszerzése a szűrő 

visszamosatáshoz
● Nagyvenyim vezetéképítés és ivóvízakna  

felújítás

Szennyvízelvezetés és tisztítás

● Dunaföldvár végátemelőjének szivattyú  
felújítása 

● Madocsa Bölcskei úti szennyvízátemelőben  
szivattyú cseréje 

● Bölcske végátemelőbe szivattyú beszerzés
● Madocsai Regionális Szennyvízrendszer  

légfúvó felújítása
● Madocsai Regionális Szennyvízrendszer  

2 db recirkulációs szivattyú felújítása

● Madocsai Regionális Szennyvízrendszer 
gépirács csigájának cseréje 

● Rácalmás légfúvó beszerzése
● Rácalmás (átvételt követően) a modemek 

cseréje
● Dél-Fejér Szennyvízrendszer szivattyú  

felújítások (11 db átemelőben)
● Dél-Fejér Szennyvízrendszer szennyvízátemelő 

irányítástechnikai távfelügyeletének kiépítése 
(30 db)

dunaföldvÁri főmérnökség dunaföldvÁri főmérnökség 

2014-ben a százhalombattai szennyvíztisztító-telep 
rekonstrukciója és próbaüzeme rendben lezajlott, a  
kibocsátott szennyvíz határértékei a hatályos jog-
szabályi rendeletnek megfelelnek. Az új szennyvíztisz-
títási technológia üzemeltetése jelentős műszaki és em-
beri erőforrás többletigényt követel (energia-, vegyszer-
igény és a képződő szennyvíziszap ártalmatlanítása 
miatt).

A szennyvíztisztító-telepen észleltük a nagy mennyi-
ségű zsíros anyag bekerülését, amely mind a hálózaton, 
mind a telepen az új szalagpréseknél műszaki prob-
lémát jelentett. A kezelésre az önkormányzat zsírfogó 
akna kiépítését kezdeményezte, amelynek megvalósítá-
sa folyamatban van.

Az ercsi vízbázison megközelítőleg négymillió m³ kiter-
melhető ivóvíz garantálja Százhalombatta városának  
biztonságos és gazdaságosan kitermelhető vízellátását. 
A többletkapacitás lekötése 2014 évben csak kisebb 
részben valósult meg.

A főmérnökségi központ kialakítása 2014-ben befeje-
ződött, a felújított szennyvíztisztító-telepen kiala kításra 
került egy kulturált, minden igényt kielégítő víz- és 
szennyvíz ágazati osztott központi épület. A komfortos 
munkakörnyezet műszaki kialakítását a Mezőföldvíz Kft. 
saját beruházásában valósította meg.

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések:
● Csokonai utca vezeték csere 
● Zrínyi utca-Hunyadi utca új kiépítés 
● Arany János utca ivóvíz társasházi 

bekötővezeték csere 
● Ifjúság utcai vezeték csere 
● Művelődési központ külső tűzivíz-vezeték  

rekonstrukciója
● Szent László úti átemelő részleges felújítása
● Szent István tér Könyvtár mögötti tisztító akna 

felújítása
● Csatornatisztító haszongépjármű felújítása
● Szakaszoló szennyvíz tolózár beépítése
● Mérőműszer (redoxpotenciál, szondával)

szÁzhalomBattai főmérnökség

dunaföldvÁri főmérnökség

Víz

Szennyvíz

Víz-szennyvíz

szÁzhalomBattai 
főmérnökség

Víz-szennyvíz

műszaki szolgáltatásműszaki szolgáltatás
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Az alábbi statisztikai adatok a teljes ellátási területre 
vonatkozóan mutatják be a hibák valószínűsíthető okait. 

A 2014 évi hiba statisztika alapján 
● az ivóvíz ágazati hibaforrások között a  

rendszerek elöregedése a legjellemzőbb  
hibaforrás, 

● az egyéb kategóriában a vezetékeket és  
műszaki objektumokat érő együttes  
behatásokat értjük, például gyökér benövés, 
külső környezeti behatások, 

jellemző mutatószÁmok 

műszaki szolgáltatásműszaki szolgáltatás

2014 évi hiba okok  
vízRendszeReken

2014 évi hiba okok  
szennyvízRendszeReken

9%10%
20%

31%

59%41%

2%
3%

1%

10%

1%

11%

2%

elöregedés

idegen anyag

anyaghiba, korrózió, 
megállás, repedés, rongálás

zsírosodás

egyéb

anyaghiba

elöregedés

fagyás, kopás, 
menetrepedés, 
tokfolyás, 
meállás

korrózió

lerakódás

repedés

rongálás

egyéb 

SzENNyVÍz ÁGazaT

FőMérNöKSéG
ELLÁToTT 

TELEpüLéSEK 
SzÁMa

ELLÁToTT  
LaKoSSÁG  

SzÁMa

VEzETéK-hoSSz 
(GEriNC)

üzEMELő  
ÁTEMELőK 

SzÁMa

TiSzTÍToTT  
SzENNyVÍz MENNyiSéG  

(m3/év)

boNyhÁDi 15 28 149 228 083 163 897 109

FöLDVÁri 9 33 425 258 953 61 700 423

paKSi 5 27 978 135 957 25 876 553

péCSVÁraDi 4 4 883 39 657 4 207 871

baTTai 1 18 641 63 532 12 927 794

öSSzESEN: 34 113 076 726 182 265 3 609 750

iVóVÍz ÁGazaT

FőMérNöKSéG
ELLÁToTT 

TELEpüLéSEK 
SzÁMa

ELLÁToTT  
LaKoSSÁG  

SzÁMa

VEzETéK-hoSSz 
(GEriNC)

üzEMELő KuTaK 
SzÁMa

KiTErMELT 
VÍzMENNyiSéG 

(m3/év)

boNyhÁDi 16 28 381 204 222 37 1 469 703

FöLDVÁri 9 30 272 274 314 18 993 120

paKSi 9 34 467 225 585 31 1 573 589

péCSVÁraDi 12 8 156 122 926 10 432 532

baTTai 1 18 641 90 990 11 1 624 195

öSSzESEN: 47 119 917 918 037 107 6 093 139

jellemző mutatószÁmok 

● szennyvíz ágazat esetében a rendszerben lévő 
idegen anyagok (rongy, idegen vizek és  
szennyeződések) okozzák a legtöbb hibát, 

● az egyéb kategóriában többek között az  
átemelők szintjelzőinek a hibája jelentkezik.
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Európai uNióS ForrÁSoK bEVoNÁSÁVaL MEGVaLóSuLó FEjLESzTéSEK, bEruhÁzÁSoK

TELEpüLéS MEGNEVEzéS 
[KEop]

öSSzKöLTSéG 
[MFt]

Eu TÁMoGaTÁS 
[MFt] STÁTuSz bEruhÁzÁS 

MEGKEzDéSE
bEruhÁzÁS 
bEFEjEzéSE

baraCS- 
KiSapoSTaG- 
MEzőFaLVa- 
NaGyVENyiM

Szennyvízelvezetés  
II. ütem 2 333,00 1 854,50 átadva

2013.  
október

2014.  
szeptember

NaGyDoroG 
Szennyvíztisztítás  

és elvezetés 968,00 821,00 átadva
2012.  
június

2014.  
június

SÁrSzENT LőriNC- 
úzD

Ivóvízminőség javító 
program 158,40 142,60 átadva

2013.  
szeptember

2014.  
május

SzÁzhaLoMbaTTa
Szennyvíztisztítás és 

elvezetés 903,60 648,50 átadva
2012.  

december
2014.  

szeptember

ELőSzÁLLÁS
Szennyvíztisztítás és 

elvezetés 1 025,00 1 000,00

kivitelezés 
folyamat-

ban
2014.  
április

2015.  
évben

paKS

Szennyvíztisztító telep 
bővítése és fejlesztése 

KEOP pályázat 900,00 790,30

próba-
üzem 
folyik

2013.  
szeptember

2015.  
évben

MaDoCSa
Szennyvíztisztítás és 

-elvezetés 460,00 benyújtva

boNyhÁD
Szennyvíztisztítás és 

-elvezetés 1 500,00 benyújtva

NaGyMÁNyoK
Szennyvíztisztítás és 

-elvezetés 500,00 benyújtva

NaGyMÁNyoK
Ivóvízminőség-javító 

program 700,00 benyújtva

GyörKöNy
Ivóvízminőség-javító 

program 150,00 135,00

benyújtva, 
pályázat 

elfogadás-
ra került

hiDaS
Ivóvízminőség-javító 

program 169,00 benyújtva

MEGVaLóSuLT éS 2015. éVbEN  
bEFEjEzőDő bEruhÁzÁSoK  
öSSzESEN (MFt): 6 288,00 5 256,90

MiNDöSSzESEN (MFt): 9 767,00 5 391,90

európai uniós forrÁsok 

műszaki szolgáltatásműszaki szolgáltatás

Ellátási területünkön az alábbi Európai Uniós finanszírozású víziközmű nagyberuházások vannak folyamatban, 
illetve indulnak el.

Mezőföldi táj a Dunával Kisapostagnál

Paksi strand – látkép



35

ügyfélszolgálat

ügyfélszolgálat

Központi ügyfélszolgálatunkkal és a főmérnökségi köz-
pontokban működő ügyfélszolgálati fiókirodákban a 
felhasználói igényeknek megfelelően kialakított nyitva 
tartással, emellett kihelyezett ügyfélszolgálattal állunk 
felhasználóink rendelkezésére. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényből és a vég-
rehajtási rendeletből, valamint további jogszabályok ból 
adódóan rövid időn belül kezelendő változások 2014-
ben sem hagyták feladat nélkül ügyfélszolgálatunkat.  
Az ügyfélszolgálatot érintő feladatok és a felhasználói 
megkeresések számának növekedése megkövetelte az 
ügyfélszolgálati osztály létszámának növelését. 2014. 
évben egy fő leolvasó kollégával és öt fő ügyfélszolgá-
lati munkatárssal bővült csapatunk.

A MEKH ellenőrzése során vizsgálta honlapunk meg-
felelőségét, valamint a fennálló hiányosságokat. Hon-
lapunkon elérhetővé vált: díjkalkulátor, mérőállás- 
bejelentő és hibabejelentő felület. Településenkénti  
lebontásban szerepeltetjük elérhetőségeinket, a víz-
minőség jellemzőket, bruttó víz- és szennyvízdíjakat. 
Felhasználóink ügyintézésének megkönnyítése érde-
kében feltüntettük a panaszkezelés menetét, továbbá  
a különböző csatornákon intézhető ügyek tematikus 
lebontását.

A csatlakozással járó legnagyobb ügyfélszolgálati fe-
ladat a jelentős, speciális adatállomány migrálása. 
2014-ben a nagyvenyimi víz- és a rácalmási teljes adat 
kezelése késedelemmel történt, mely tapasztalatból 
adódó tanulságokat levontuk. 

fogyasztói kapcsolatok, ügyfélszolgÁlat
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call centeR ügy típus 2014.
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A 2014. október 01-től csatlakozó Tengelic, Gerjen,  
Dunaszentgyörgy, Pusztahencse és Nagydorog tele-
pülések migrációját a korábbi szolgáltató adatszol-
gáltatása nagymértékben nehezítette, ennek ellenére 
jelentős késedelem nem történt. Nagydorogon a csa-
tornaszolgáltatásról szóló díjmegállapító határozat 
megérkezését követően készíthettük el az első szám-
lákat, ami a csatornadíjak késedelmes számlázását 
okozta. A számlák előállítása az első leolvasási időszak 
végére minden esetben megtörtént. Felhasználóinknak 
részletfizetési kedvezményt biztosítottunk, késedelmi 
kamatot nem számítottunk fel. 

A számlázó szoftvert (a 2013. július 1-jei rezsicsökken-
tés miatti módosítást követően fél év elteltével) 2014.  
január 1-től és 2014. október 7-től az egységes számla-
képről szóló törvény miatt ismét továbbfejleszteni, 
módosítani volt szükséges. Az egységes számlaképes 
változással egyidejűleg számláink nyomdai előállítás-
ban készülnek – az eljárás előnyei és hátrányai mellett. 

Az előírásoknak megfelelő számlakép kialakítása 
nagymértékben nehezítette a számlázás menetét. 
Tapasztalataink szerint a felhasználók körében az új 
számlakép értelmezése további problémákat vetett 
fel. Ezzel kapcsolatosan jelentősen növekedett a szám-
lareklamációk, illetve a számlamagyarázatok kéré sé-
nek aránya.

Az ügyfélszolgálathoz érkező megkeresések típus sze-
rinti jellemző témái: mérőállás bejelentés, számlae-
gyeztetés, havi átalány módosítás, felhasználó vál-
tozáshoz kapcsolódó információkérés, fizetési mód 
változás és egyéb megkeresések (csatorna rákötések 
bejelentése, nem ügyfélszolgálathoz kapcsolódó 
megkeresések).

A nyomdai számlázásra való áttérést követően, a  
nyomdai Archív rendszer kialakítása volt a cél, ami egy-
ben megteremtette az e-számla előállításának hátterét 
és a hiteles másolatok előállításának alapját. 

A személyes és írásos megkeresések mellett a leg-
jelentősebb ügyfélforgalmat a call-center bonyolítja, 
melynek teljesítményét napi szinten ellenőrizzük. 

A beosztás rendszerének módosítása és az operátori 
licensz bővítése a vesztett hívások arányának jelentős 
csökkenését eredményezte. Az SLA értékünk az év 
utolsó harmadában 80% feletti értéket mutatott, ami a 
hatóság által elvárt szintnek megfelel. 

2014. évben összesen két békéltető testületi, valamint 
hat fogyasztóvédelmi eljárás indult társaságunk ellen. 
Minden esetben az eljárás korrektsége került megál-
lapításra, a jogszabályban foglalt válaszadási határidő 
betartására való kötelezés mellett.

Egyrészt a költségek csökkentése érdekében, más-
részt az általános gyakorlathoz igazodva, megfelelő 
előkészítettség mellett 2015-től a leolvasási és szám-
lázási gyakoriságban tervezünk változtatásokat. Ennek 
előkészítése zajlott 2014-ben.

fogyasztói kapcsolatok, ügyfélszolgÁlat fogyasztói kapcsolatok, ügyfélszolgÁlat
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minőségügy, 
környezetvédelem

A Mezőföldvíz Kft. a hazai víziközmű ágazat elismert Tár-
sasága kíván lenni a fogyasztói elvárások, a tulajdono-
sok és a működésében érdekelt egyéb felek igényeinek 
teljesítésével, az alábbiakban vallott elvek szerint:

Szolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi elő-
írások alapján, az ellátás biztonságának elsőd-
legességének elvét követve, folyamatosan megfe-
lelő színvonalon teljesíti.

Valamennyi fogyasztót olyan ügyfélként kezel, aki-
nek a jó minőségű szolgáltatás iránti igénye mél-
tányolandó és kielégítendő; Ügyfélszolgálati te vé-
kenységében vevő-központú gondolkodást követel 
meg és annak működési feltételeit is e szerint ala-
kítja ki.

A környezet védelme érdekében különös gon-
dot fordít az elsődleges tevékenységi körben, 
azaz a vízellátásban és a szennyvízelvezetésben 
és -tisztításban meghatározott határértékek, il-
letve paraméterek folyamatos ellenőrzésére és 
betartására; Tevékenységeinek jelentős környezeti 
tényezőit folyamatosan ellenőrzi, a káros környeze ti 
hatásokat csökkenti.

Az üzemeltetésre átvett önkormányzati vagyontár-
gyak megóvására, hatékony üzemeltetésére és a 
kapacitások jobb kihasználására különös figyelmet 
fordít.

Ennek érdekében:

Minőség- és környezetközpontú munkavégzésre 
készteti munkatársait. Folyamatosan fejleszti szak-
mai- és munkakultúrájukat, meghonosítja a minő  ség 
és környezet iránt elkötelezett dolgozói magatartá-
si formákat. Számukra kiszámítható és biztonsá gos 
munkahelyet teremt, illetve tart fenn.

Az objektív tényekre alapozott kölcsönös infor-
mációcserére törekszik mind a fogyasztókkal, mind 
a tulajdonosokkal, mind pedig a hatóságokkal. En-
nek érdekében jó személyes kapcsolatot ápol velük, 
amelyet hatékony és korszerű eszközökkel is (pl. 
e-mail, Internet kommunikáció) folyamatosan igyek-
szik javítani.

A beszállítókkal kiszámítható és kölcsönösen 
előnyös együttműködést alakít ki, különös tekintet-
tel a versenyhelyzet tisztaságára.

Az összes műszaki szolgáltatási, üzemeltetési, kar-
bantartási, beruházási, kivitelezési és vizsgálati 
feladat végrehajtásában a jogszabályi előírások-
nak eleget tesz. Különös figyelmet fordít a hibák 
megelőzésére és a hibaelhárítás, a helyreállítás 
gyorsaságára.

A szolgáltatások és azok minőségének fejlesz-
tése érdekében korszerű, időtálló technológiák és 
eljárások alkalmazására törekszik; Célja, hogy a 
műszaki igényességet összehangolja a gazdaságos 
megoldásokkal, kiaknázva a pályázati erőforrásokat.

Egész szolgáltatási tevékenysége során, de 
különösen a hulladékkezelés, valamint az új 
beruházások, fejlesztések tervezésekor a kör-
nyezetvédelmi szempontokat a lehető legnagyobb 
mértékben érvényesíti.

A Társaság vezetése elkötelezi magát az MSZ EN ISO 
9001:2009 és az ISO 14001:2005 szabvány köve tel-
ményeinek megfelelő rendszer működtetése, valamint 
folyamatos fejlesztése iránt és ennek támogatását  
minden munkatársától is elvárja. Rendszeresen mi-
nőségcélokat tűz ki és azok teljesülését, valamint a 
minőségi és környezetpolitika megfelelőségét és alkal-
masságát átvizsgálja.

a mezőföldvÍz kft. minőségügyi és környezeti politikÁja

minőségügy, környezetvédelem

„a mezőföldvíz kft. a hazai 
víziközmű ágazat elismeRt 
táRsasága kíván lenni...”
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minőségügy, környezetvédelem

minőségügy, környezetvédelem, informÁcióBiztonsÁg

A Mezőföldvíz Kft. akkreditált ISO tanúsítványok-
kal rendelkező minőségügyi és környezetirányítási 
rendszert üzemeltet a 9001:2008, és a 14001:2004 
szabványok szerint. Ezen túl társaságunk az MSZ EN 
ISO/IEC17025:2005 szabvány követelményeinek meg-
felelő vizsgálólaboratóriumi NAT-1-1228/2011 számú 
akkreditációs engedélyét a bakteriológiai vizsgálatokra 
is kiterjesztette.
A számlázási rendszerünk információbiztonsági tanú-
sítása is folyamatban, így 2015. június 30-ig megfele-
lünk e tekintetben is a jogszabályi követelményeknek:  

„A víziközmű szolgáltatásra vonatkozó számla kiállí tá-
sára csak olyan informatikai rendszer felhasználásá-
val kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszá-
mítását, és megakadályozza a számlázási rendszer-
hez történő jogosulatlan hozzáférést, és a számlázási 
információk észrevétlen módosítását. A számlázási 
rendszernek meg kell felelnie az általános információ-
biztonsági zártsági követelményeknek. Ennek érdeké-
ben adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel 
biztosítani szükséges az általános információbiz ton  sá  gi 
zártsági követelmények teljesülését.” 
A környezetvédelem tevékenységünk jellegéből adó-
dóan a gazdálkodásunkat és pénzügyi helyzetünket 
jelentősen befolyásoló tényező:

● Egyrészt a beszerzéseinknél, fejlesztéseinknél és 
üzemeltetéseinknél kiemelt figyelmet fordítunk  
az energiahatékonyságra és a környezet védelmére.

● Másrészt a szennyvízágazat esetében kell figyel-
nünk a jogszabályokban meghatározott kibocsátá-
si határértékek betartására. A szennyvíz- és víz-
tisztítási technológiák üzemeltetésekor kiemelt 
figyelmet fordítunk a környezetterhelési hatások 
elkerülésére. Annak ellenére azonban, hogy kie-
melt figyelmet fordítunk a szennyvíztisztító tele-
pek szakszerű működtetésére, a kibocsátási 
határértékek betartására, a régi szennyvíztelepek 
esetében csak beruházással, új telep építésével 
születhet végső megoldás. 

Partnereinket az ISO rendszerben elfogadott eljárás-
rend szerint minősítjük műszaki, pénzügyi és HR szem-
pontok alapján. Bizonyos értékhatár felett a Mezőföld-
víz Kft. beszállítója csak olyan minősített partner lehet, 
aki egyben elfogadja a társaság általános szerződéses 
feltételeit is.
A szabványokon alapuló tanúsításaink alkalmazása 
egyre inkább beépül a napi munkafolyamatokba, de 
szervezeti kultúra fejlesztésében sok-sok teendőnk van 
még.

„a szennyvíz- és víztisztítási technológiák 
üzemeltetésekoR kiemelt figyelmet 
foRdítunk a köRnyezetteRhelési  
hatások elkeRüléséRe.”

minőségügy, környezetvédelem
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gazdálkodás

gazdálkodás

gazdÁlkodÁsi adatok / naturÁlis

Az értékesített ivóvíz mennyisége 2014 évben 4 041 285 m3 volt. 
További 386 483 m3 vízértékesítés történt társszolgáltatók részére,
Az átvett víz mennyisége pedig 421 745 m3 volt. 
A csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége: 3 196 810 m3. 
Szennyvíztisztításra társzolgáltatónak átadott szennyvízmennyiség 483 054 m3. 
Települési folyékony hulladék és nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz  
befogadott mennyisége 17 133 m3 volt 2014-ben.
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pénzügyi adatok/Bevételek pénzügyi adatok/költségek, rÁfordÍtÁsok

Az árbevétel az egyik olyan mutató, mely a társaság 
növekedését jellemzően mutatja. 
2014-ben a bázis évnek tekinthető 2011-hez képest  
3,3-szoros növekedést figyelhettünk meg. 

Az értékesítés árbevételén belül az elsődleges ár be-
vételek 80%-ot, a másodlagos tevékenység árbevé telei 
20%-ot tesznek ki. (A vizsgált négyéves időszak ban  
az elsődleges tevékenység árbevételei nagyobb arány-
ban növekedtek, mint a másodlagos tevékenység ár-
bevételei.)

A költségek és ráfordítások elemzése során a leg-
szembetűnőbb a ráfordítások jelentős növekedése. 
2014-ben 2011 évhez viszonyítva az egyéb ráfordítá-
s ok majdnem 7,3-szorosára növekedtek, az árbevétel 
ugyan ebben az időszakban 3,3-szoros volt. A jelentős 
növekedést elsősorban azt okozta, hogy az egyéb rá-
fordítások között a vízkészlethasználati járulékon, a 
vízterhelési díjon és a helyi adókon kívül 2013-ban  
megjelent a közművezetékadó. A közművezetékadó 
értéke 2014-ben 165 M Ft volt. 
Az eredményt alakító tényezők között meg kell még 
említeni a lakossági árbevételeket csökkentő rezsicsök-
kentést. Míg 2012-ben a számok az előző évhez képest 
azt mutatták, hogy az anyagjellegű ráfordítások 
növekedése (167%) az értékesítési árbevétel növekedé-
si üteme (183%) alatt maradt, a következő években a 
rezsicsökkentés hatására ez a kedvezőnek indult ten-
dencia megakadt. 
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(Megtakarítás: a 2014 évi tervezett naturális adatok 
alapján a 2014-re kialakult árak figyelembevételével.)

„a költségek és RáfoRdítások elemzése  
soRán a legszembetűnőbb  
a RáfoRdítások jelentős növekedése.” 
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A költségek csökkentésében, ezzel az eredményesség 
kedvező alakításában kiemelendő szerepe van a logisz-
tikai rendszerünknek. 
A beszerzési rendszer 2013 második félévétől a MEKH 
által jóváhagyott „Beszerzési és Szerződéskötési  
Szabályzat” alapján működik, fő szempont a lehetsé-
ges beszállítók közötti versenyhelyzet kialakítása, mely  
következtében a korábbiakhoz képest megtakarítás ke-
letkezik.

Közbeszerzések                                             
● áram,
● vízszerelési anyagok és  

épületgépészeti szerelvények,
● villamos- és irányítástechnikai anyagok,
● biztosítások (vagyon- és felelősségbiztosítás,  

cso portos élet- és balesetbiztosítás, gépjárművekre, 
munkagépekre kötelező felelősség biztosítás,  
casco biztosítás szükség esetén).

Közbeszerzésen kívüli beszerzések
● egyéb üzemeltetési és segédanyagok beszerzése is 

többségében helyi illetőségű cégekkel versenytár-
gyalások lefolytatása mellett zajlik, keretszerző-
dések megkötésével realizálódik,

● a belső szabályzat szerinti, szakmákhoz rendelt 
védőruhákat és védelmi eszközöket biztosítja a cég; 
a beszállító cég meghívásos versenytárgyalás alap-
ján a legjobb ajánlattevőként került kiválasztásra.

A raktározás
● központi konszignációs raktárak (vízszerelési anya-

gok, szerelvények, villamos- és irányítástechnikai 
anyagok, üzemeltetési anyagok) és 

● főmérnökségi raktárak (készenléti, biztonsági anya-
gok a folyamatos üzembiztonság érdekében) kiala-
kításával valósul meg. 

A munkagépek, gépjárművek elszámolási rendszere 
is a költségtakarékos gép- és járműgazdálkodást 
szolgálja:
● szerviz, karbantartás, hatósági vizsgák, különféle 

engedélyek központi és főmérnökségenkénti nyil-
vántartások alapján, keretszerződések szerint, az 
előírásoknak megfelelően dokumentálva,

● üzemanyag ellátás, -elszámolás a belső szabály-
zatnak megfelelően (MOL kártya,  menetlevél, 
gépüzemnapló vezetési kötelezettség, havonkénti 
üzemanyagelszámolás).

pénzügyi adatok/költségek, rÁfordÍtÁsok mérleg, Bevételek, költségek 

mérleg, Bevételek, költségek 

MérLEG ESzKözöK

 a TéTEL MEGNEVEzéSE ELőző éV / 2013 TÁrGyéV / 2014
adatok E Ft-ban

a. bEFEKTETETT ESzKözöK 369 227 379 730
I. Immateriális javak 78 279 98 220

II. Tárgyi eszközök 290 749 281 404
III. Befektetett pénzügyi eszközök 199 106

b. ForGóESzKözöK 532 417 768 380
I. Készletek 25 863 31 983
II. Követelések 460 681 700 398
III. Értékpapírok 9 190 420
IV. Pénzeszközök 36 683 35 579

C. aKTÍV iDőbELi ELhaTÁroLÁSoK 3 026 18 157

 ESzKözöK öSSzESEN 904 670 1 166 267

MérLEG ForrÁSoK 

a TéTEL MEGNEVEzéSE
ELőző éV / 2013 TÁrGyéV / 2014

adatok E Ft-ban

D. SajÁT TőKE 235 759 238 647
I. Jegyzett tőke 203 770 203 770
 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 9 190 420
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 4 400 1 850
III. Tőketartalék 907 907
IV. Eredménytartalék -28 651 -22 644
V. Lekötött tartalék 54 669 58 125
VI. Értékelési tartalék   
VII. Mérleg szerinti eredmény 9 464 339

E. CéLTarTaLéKoK 18 036 4 016

F. KöTELEzETTSéGEK 582 283 879 119
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 56 590 78 311
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 525 693 800 808

G. paSSzÍV iDőbELi ELhaTÁroLÁSoK 68 592 44 485

 ForrÁSoK öSSzESEN 904 670 1 166 267

ErEDMéNyKiMuTaTÁS
 

a TéTEL MEGNEVEzéSE ELőző éV / 2013 TÁrGyéV / 2014
adatok E Ft-ban

 b e e
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 938 479 2 530 659
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 25 955
III. Egyéb bevételek 89 705 35 044
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 937 203 1 277 676
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 670 519 885 614
VI. Értékcsökkenési leírás 75 030 79 083
VII. Egyéb ráfordítások 328 195 340 433
a. üzLETi TEVéKENySéG ErEDMéNyE  (i±ii+iii-iV-V-Vi-Vii) 17 237 8 852
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 21 20
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 4 092 8 720
b. péNzüGyi MŰVELETEK ErEDMéNyE (Viii-iX) -4 071 -8 700
C. SzoKÁSoS VÁLLaLKozÁSi ErEDMéNy (±a±b) 13 166 152
D. rENDKÍVüLi ErEDMéNy (X-Xi) 4 814 3 664
E. aDózÁS ELőTTi ErEDMéNy (±C±D) 17 980 3 816
XII. Adófizetési kötelezettség 8 516 3 477
F. aDózoTT ErEDMéNy (±E-Xii) 9 464 339
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● A munkavállalók átvétele – különös tekintettel 
a közszolgáltatást végző és köztulajdonban álló  
státuszunkra – zökkenőmentesen zajlott. Nem me-
rült fel munkajogi vita egyetlen esetben sem. A 
különböző munkakultúrákból adódó eltéréseket,  
eltérő jövedelemszerkezetet kezeltük, a társa   sági 
szinten egységes bérezési és juttatási rendet a  
Javadalmazási Szabályzatban rögzítettük. (2014-
ben ez január 2. napjától Rácalmás, Nagyvenyim,  
október 1. napjától Dunaszentgyörgy, Tengelic,  
Gerjen, Pusztahencse és Nagydorog települése-
ken a víz-és szennyvízszolgáltatásban dolgozókat  
érintette.) 

● Korábbi ígéretünket tartottuk, az azonos feltételek 
mellett foglalkoztatott munkatársaink összjöve-
delme nem csökkent. 

● Munkavállalókat érintő általános, egységes bér-
emelés 2013-ban és 2014-ben nem történt, viszont 
az egyenlő bánásmód elvárással összhangban 
egyes munkavállalói csoportokat érintő kötelező  
és nem kötelező béremeléseket hajtottunk végre 
2014. január 1-jei hatállyal. A béremelés alapelveit  
a Társaság ügyvezetői utasítása tartalmazza.

● A víziközmű ágazat specialitását, az állandó készen-
léti rendszert a jogszabályi előírások figyelembe-
vételével megszerveztük. 

● A korrekt munkáltatói hozzáállás azt is jelenti a 
gazdálkodásunkban, hogy a személyi kiadások 
csökkentése helyett más forrásokat kell találnunk  
a költségek megtakarítására. 

● Az esélyegyenlőség és a jogszabályi előírások-
nak megfelelően a megváltozott munkaképességű 
munkavállalói állományunkat folyamatosan bővít-
jük, ezzel lehetőséget adva mielőbbi munkaerő pi ac-
ra való visszajutásukhoz, életminőségük javításához.

● A Mezőföldvíz Kft. eleget tesz a jogszabályokban 
rögzített végzettségi elvárásoknak. Ennek utolsó 
elemeként a működési engedélyhez kapcsolódó 
felzárkózási tervben vállalt hidrogeológus alkal-
mazása 2014. áprilisában megtörtént.

● Munkavállalói létszám 2014. december 31-én 246 fő. 

● Társaságunk a munkavállalók lojalitását, munkavál-
lalói elégedettségük fokozását célzó, munkáltató 
által elismerő juttatásokat adott át, eseményeket, 
rendezvényeket szervezett és tartott meg.

● 2014. március 22-én és 2015 március 23-án a Víz 
Világnapja alkalmából, a Javadalmazási Szabály-
zatnak megfelelően a Társaságnál jubiláló munka-
társak jutalomban részesültek. 

● Hagyománnyá vált a paksi ürgemezei strandon a 
munkatársak és családtagjaik részvételével meg-
rendezett nyár végi, közös főzéssel és aktív prog ra-
mokkal, zenés esti programmal fűszerezett sport-
napunk.  Erről külön fotó összeállítást is bemutatunk 
a következő oldalakon.

foglalkoztatÁs 2014

statisztikai létszám 
2011-2014
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„olyankor elszÁll a gondom…”

„olyankor elszÁll a gondom…”

Mérnöki felsőfokú végzettségűek száma

Egyéb szakterületi felsőfokú végzettségűek  
száma (pl. biológus, hidrogeológus, szennyvíz  
technológus, stb.)

Gazdasági felsőfokú végzettségűek száma

Egyéb felsőfokú végzettségűek száma

Vízipari technikusi végzettségűek száma

Egyéb technikusi végzettségűek száma

Gimnáziumi érettségivel mint legmagasabb  
végzettséggel rendelkező alkalmazottak száma

Szakközépiskolai érettségivel mint legmagasabb 
végzettséggel rendelkező alkalmazottak száma 

Szakmunkás vizsgával mint legmagasabb  
végzettséggel rendelkezők száma

Általános iskolával mint legmagasabb  
végzettséggel rendelkezők száma

alkalmazotti létszám végzettség szeRinti  
bontásban 2014-ben

ÖSSZESEN
246 FŐ 

Családi nap – strand

Családi nap – halászlé

Családi nap – röplabda

Családi nap – eredmény hirdetés

Családi nap – foci

Családi nap – jazz

Minden munkatársunk családjával együtt vehet részt 
minden év augusztus utolsó péntekén, a paksi Ürge-
mezei Strandon megtartott Családi Sportnapon. Eddig 
3 alkalommal rendeztük meg a társasági eseményt. 
Ebéd után vidám, játékos sportversenyekkel indul a 
délután: strandfoci, strandröplabda, úszás, kötélhúzás 
a medence felett, a gyerekeknek homokvárépítés és  
rajz verseny a program. Ezt követően az 5 főmér nök  ség 
bográcsos főzőversenyével folytatjuk. A főmér nök  sé-
gek „mesterszakácsai” készítik el az esti vacsorákat, 
amelyeket – a sportversenyek eredményével együtt –  
a polgármesterekből kiválasztott zsűri értékel és 
rangsorol. A vacsora után jön a zene és a tánc éjfélig.  
Az élménymedencei fürdést a medenceparti rock and 
rollal lehet váltogatni.

A vezetés számára fontos, hogy a távolabbi telephe-
lyeken dolgozó munkatársaink is megismerjék egy mást, 
legyen legalább egy nap az évben, amely nem csak a 
munkáról szól. Az üzemeltetésünkben levő Ürgemezei 
Strand kiváló helyszín erre. A hagyomány folytatódik. 
A rendezvényre szeretettel várjuk minden tulajdono-
sunkat is. A sportnapon kívül más, kisebb köröket meg-
mozgató szabadidős, közösségépítő programok is elin-
dultak (gyalogos és kerékpáros kirándulás, színház).
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telefonkönyv/Vezetők

VEzETőK

FőMérNöKSéG VEzETői  
NéVSor MuNKaKör E-MaiL MobiL  

TELEFoN
VoNaLaS 
TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

KözpoNT Csapó Sándor ügyvezető igazgató csapo.sandor@
mezofoldviz.hu

30-251-2730 75-830-213 Paks Kölesdi út 46.

jakab éva gazdasági igazgató jakab.eva@ 
mezofoldviz.hu

20-314-4650 75-830-202 Paks Kölesdi út 46.

Magyari Tamás műszaki igazgató magyari.tamas@
mezofoldviz.hu

20-587-9736 75-830-148 Paks Kölesdi út 46.

dr. hanol jános szervezési és kommu-
nikációs osztályvezető

hanol.janos@ 
mezofoldviz.hu

20-381-8807 75-830-214 Paks Kölesdi út 46.

hajdu László logisztikai  
osztályvezető

hajdu.laszlo@ 
mezofoldviz.hu

20-968-5113 75-830-215 Paks Kölesdi út 46.

herman Nikoletta pénzügyi és számviteli 
osztályvezető

herman.niki@ 
mezofoldviz.hu

20-950-8095 75-830-208 Paks Kölesdi út 46.

Farkas éva kintlévőségkezelési 
osztályvezető

farkas.eva@ 
mezofoldviz.hu

20-617-1270 40-462-000 Paks Kölesdi út 46.

panta Kata HR és munkaügyi 
osztályvezető

panta.kata@ 
mezofoldviz.hu

20-528-9389 75-830-203 Paks Kölesdi út 46.

Volf anita mb. szolgáltatási 
igazgató, ügyfélszol-
gálati osztályvezető

volf.anita@ 
mezofoldviz.hu

20-275-1200 40-462-000 Paks Kölesdi út 46.

reichardt László laborvezető reichardt.laszlo@
mezofoldviz.hu

20-421-0980 75-830-250 Paks szennyvíztelep

boNyhÁDi 
FőMérNöKSéG

éreth György 
attila

főmérnök ereth.attila@ 
mezofoldviz.hu

20-569-3834  Bonyhád Gyár u. 26.

Tiszbergerné 
Kovács Viola

üzemvezető kovacs.viola@ 
mezofoldviz.hu

20-330-4006  Bonyhád Szennyvíz-
tisztító telep

Somogyi Ernő üzemvezető somogyi.erno@
mezofoldviz.hu

20-395-3564  Bonyhád Gyár u. 26.

Szőts antal üzemvezető szots.antal@ 
mezofoldviz.hu

20-242-0022  Bonyhád Gyár u. 26.

DuNaFöLDVÁri 
FőMérNöKSéG

Kovács istván főmérnök kovacs.istvan@
mezofoldviz.hu

20-940-5973 75-341-004 Dunaföldvár Hunyadi park 
5/A.

Mondovics László üzemvezető mondovics.laszlo@
mezofoldviz.hu

20-922-4732   Dunaföldvár Hunyadi park 
5/A.

Vörös bálint üzemvezető voros.balint@ 
mezofoldviz.hu

20-466-9972   Madocsa Szennyvíztisz-
tító telep

péCSVÁraDi 
FőMérNöKSéG

horzsa zoltán főmérnök horzsa.zoltan@
mezofoldviz.hu

20-242-5502 
30-227-2860

  Pécsvárad Kossuth L. u. 29.

Kilár zsolt üzemvezető kilar.zsolt@ 
mezofoldviz.hu

30-282-2848   Pécsvárad Kossuth L. u. 29.

paKSi 
FőMérNöKSéG

Gaál zoltán főmérnök gaal.zoltan@ 
mezofoldviz.hu

30-560-7428 75-830-200 Paks Kölesdi út 46.

Kovács Gábor üzemvezető kovacs.gabor@
mezofoldviz.hu

20-934-4530 75-830-218 Paks Víztisztító üzem,  
Dorogi út

Tumpek Ádám csoportvezető tumpek.adam@
mezofoldviz.hu

20-434-3355 75-830-209 Paks Kölesdi út 46.

ritter andrás üzemvezető ritter.andras@ 
mezofoldviz.hu

20-577-7089 75-830-209 Paks Kölesdi út 46.

SzÁzhaLoMbaTTai 
FőMérNöKSéG

Valkai György üzemvezető valkai.gyorgy@
mezofoldviz.hu

20-451-1114   Százhalom-
batta

Déligát utca 2.

Miskolci zoltán üzemvezető miskolci.zoltan@
mezofoldviz.hu

20-395-9585   Százhalom-
batta

Déligát utca 2.

halmen Csaba üzemvezető halmen.csaba@
mezofoldviz.hu

20-333-5542   Százhalom-
batta

Déligát utca 2.

telefonkönyv/telephelyek, ügyfélszolgálat

TELEphELyEK / SzErVEzETEK

FőMérNöKSéG TELEphELy VoNaLaS TELEFoN E-MaiL

üGyFéLKözpoNT 40-462-000 ugyfel@mezofoldviz.hu  
hiba@mezofoldviz.hu

KözpoNT Központi iroda Paks Kölesdi út 46. 75-511-000,      
fax: 75-310-467

mezofoldviz@mezofoldviz.hu

ügyvezetői iroda Paks Kölesdi út 46. 75-830-213

Gazdasági igazgatóság Paks Kölesdi út 46. 75-830-202 penzugy@mezofoldviz.hu

Paks Kölesdi út 46. 75-830-208 szamvitel@mezofoldviz.hu

Paks Kölesdi út 46. 75-830-204

Paks Kölesdi út 46. 75-830-205

Szervezési és kommu-
nikációs osztály

Paks Kölesdi út 46. 75-830-214

Paks Kölesdi út 46. 75-830-212,       
75-830-210

Logisztikai osztály Paks Kölesdi út 46. 75-830-215 raktar@mezofoldviz.hu

Paks Kölesdi út 46. 75-830-211,  
fax:75-510-513

hr és munkaügyi 
osztály

Paks Kölesdi út 46. 75-830-203 munkaugy@mezofoldviz.hu

Labor Paks Szennyvíztisztító telep 75-830-250 labor@mezofoldviz.hu

Műszaki igazgatóság Paks Kölesdi út 46. 75-830-148

Paks Kölesdi út 46. 75-830-214

paKSi 
FőMérNöKSéG

Főmérnöki iroda Paks Kölesdi út 46. 75-830-200

Műszaki iroda Paks Kölesdi út 46. 75-830-209

 Szennyvíztisztító telep Paks 024, 023-27 hrsz. 75-830-251

Víztisztító üzem Paks Dorogi út, 4745-2 hrsz. 75-830-218
75-830-219

DuNaFöLDVÁri 
FőMérNöKSéG

Főmérnöki iroda Dunaföldvár Hunyadi park 5-A 75-341-004

boNyhÁDi 
FőMérNöKSéG

iroda Bonyhád Gyár u. 26. 74-506-440

 Szennyvíztisztító telep Bonyhád Gyár u. 28., 0336 hrsz. 74-451-634

péCSVÁraDi 
FőMérNöKSéG

irodák Pécsvárad Kossuth Lajos u. 29. 72-466-377,        
72-565-008

SzÁzhaLoMbaTTai 
FőMérNöKSéG

 Szennyvíztisztító telep Százhalom-
batta

Déligát u. 2., 0120-1 
hrsz.

23-358-024
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telefonkönyv/központ

KözpoNT-üGyFéLSzoLGÁLaT
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

asztalos brigitta ügyfélszolgálati munkatárs 20-477-8667 Paks Kölesdi út 46.

bunkóczi Tímea adrienn számlázó és pénzügyi ügyintéző 20-528-9308 Paks Kölesdi út 46.

Danyi Nóra ügyfélszolgálati munkatárs  Paks Kölesdi út 46.

Dombi adrienn számlakézbesítő (GYES)  Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A

Farkas éva kintlevőségkezelési osztályvezető 20-617-1270 Paks Kölesdi út 46.

Fenyősi Gergely ügyfélszolgálati munkatárs 20-475-1291 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A

Fillér imréné ügyfélszolgálati munkatárs (GYES)  Paks Kölesdi út 46. 

Flaisz László vízóraleolvasó, vízdíjbeszedő 20-940-6221 Paks Kölesdi út 46. 

Fleisz istván róbert vízóraleolvasó, vízdíjbeszedő 20-940-6269 Paks Kölesdi út 46. 

Garai Mónika ügyfélszolgálati munkatárs 20-282-0394 Százhalombatta Hága László utca 2. 

Gimesiné Kovács pálma vízóraleolvasó 20-511-3080 Százhalombatta Hága László utca 2. 

Karácsonyi Viktor irodai kisegítő  Paks Kölesdi út 46. 

Lindauerné Szloboda Mónika ügyfélszolgálati munkatárs 20-334-0800 Mágocs, Szabadság utca 39.

Madár Noémi ügyfélszolgálati munkatárs 20-477-8667 Paks Kölesdi út 46. 

Meczker-ékes éva ügyfélszolgálati munkatárs 20-571-3357 Paks Kölesdi út 46. 

Müller zsuzsanna pénzügyi és számviteli ügyintéző,  
ügyfélszolgálati munkatárs

20-212-0809 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

pintér anita ügyfélszolgálati munkatárs 20-446-6931 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A

Schweitzer Dóra ügyfélszolgálati munkatárs 20-229-6312 Bonyhád Széchényi tér 4. 

Somodi Szilvia ügyfélszolgálati munkatárs 20-295-7111 Százhalombatta Hága László utca 2. 

Szalai jános vízóraleolvasó, vízdíjbeszedő 20-940-6292 Paks Kölesdi út 46. 

Szászné Csaba andrea ügyfélszolgálati munkatárs 20-229-6312 Bonyhád Széchényi tér 4. 

Varga istván attiláné ügyfélszolgálati munkatárs 20-229-6312 Bonyhád Széchényi tér 4. 

Volf anita ügyfélszolgálati osztályvezető 20-275-1200 Paks Kölesdi út 46.

KözpoNT-Labor
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

Gál Miklós biológus 20-217-5200 Kaposszekcső Liget lakótelep 10.

hesz Lászlóné bakterológiai laboráns, mintavevő 20-217-5566 Kaposszekcső Liget lakótelep 10.

itkorné Dénes Erika laboráns  Paks Szennyvíztisztító telep

Katusné biró Mária laboráns 20-940-6147 Paks Szennyvíztisztító telep

Lippainé Feil Erzsébet laboráns  Paks Szennyvíztisztító telep

Nagy attila Ferencné laboráns  Paks Szennyvíztisztító telep

reichardt László laborvezető 20-421-0980 Paks Szennyvíztisztító telep

Tenczl andrea biológus 20-219-6999 Kaposszekcső Liget lakótelep 10.

telefonkönyv/központ

KözpoNT

NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

basáné Nyul Márta szervezési munkatárs 20-291-3115 Paks Kölesdi út 46.  

Csapó Sándor ügyvezető igazgató 30-251-2730 Paks Kölesdi út 46. 

Csizmarik rita hidrogeológus 20-502-0821 Bonyhád Gyár u. 26. 

Dinnyés zsófia munkaügyi munkatárs 20-213-1818 Paks Kölesdi út 46. 

Dr. hanol jános kommunikációs és szervezési  
osztályvezető 

20-381-8807 Paks Kölesdi út 46.

Fekete barbara számviteli ügyintéző 20-215-6690 Paks Kölesdi út 46.

Fenyvesi Kitti számviteli ügyintéző 20-270-0271 Paks Kölesdi út 46.

Gadányi-Kővári judit pénzügyi ügyintéző 20-916-6832 Paks Kölesdi út 46.

Gerzsei Csilla műszaki ügyintéző 20-240-2888 Paks Kölesdi út 46.

hajdu László logisztikai osztályvezető 20-968-5113 Paks Kölesdi út 46.

hellebrand Szilvia számviteli ügyintéző  (GYES)  Paks Kölesdi út 46.

herman Nikoletta pénzügyi számviteli osztályvezető 20-950-8095 Paks Kölesdi út 46.

jakab éva gazdasági igazgató 20-314-4650 Paks Kölesdi út 46.

jerkó jánosné irodai kisegítő  Paks Kölesdi út 46.

Kajári-Tamás brigitta raktárkezelő, anyagbeszerző 20-232-0151 Paks Kölesdi út 46.

Kapui Mónika pénzügyi-számviteli ügyintéző,  
raktárkezelő

20-590-5030 Százhalombatta Déligát u. 2.

Kovács Vera anikó pénzügyi ügyintéző 20-617-0669 Paks Kölesdi út 46.

Magyari Tamás műszaki igazgató 20-587-9736 Paks Kölesdi út 46.

Mogyorósi zsuzsanna pénzügyi-számviteli ügyintéző,  
raktárkezelő (GYES)

Százhalombatta Déligát utca 2.

Mohai andrásné irodai kisegítő  Paks Kölesdi út 46.

Nikl Szilvia TB és bérügyintéző 20-570-1519 Paks Kölesdi út 46.

oláh istvánné pénzügyi-számviteli ügyintéző,  
raktárkezelő

 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A

őry Dénesné pénzügyi-számviteli ügyintéző,  
raktárkezelő

20-914-8449 Pécsvárad Kossuth Lajos u. 29.

ősi Gábor műszaki ügyintéző  Paks Kölesdi út 46.

panta Kata HR és munkaügyi osztályvezető 20-528-9389 Paks Kölesdi út 46.

peszter László raktárkezelő, anyagbeszerző Paks Kölesdi út 46.

richterné Debrődi 
anna

raktárkezelő 20-355-8056 Paks Kölesdi út 46.

Schlitt angéla pénzügyi és számviteli ügyintéző,  
ügyfélszolgálati munkatárs

20-617-1212 Bonyhád Gyár utca 26.

Szintai balázs számviteli ügyintéző 20-333-0056 Paks Kölesdi út 46.

Tarnai józsef udvaros 20-952-7978 Paks Kölesdi út 46.

Tábori Krizstina számviteli ügyintéző  Paks Kölesdi út 46.

Vidákovics Sámuel szervezési munkatárs 20-213-7719 Paks Kölesdi út 46.

Wiszberger Mátyásné takarító  Paks Kölesdi út 46.
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paKSi FőMérNöKSéG
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

parrag Nándor csatornaüzemi gépkezelő  
és csatornahálózati karbantartó 

30-541-9228 Tengelic Telephely

péger Ferenc nehézgépkezelő 20-419-1169 Paks Kölesdi út. 46.

péger zoltán nehézgépkezelő 20-363-3425 Paks Kölesdi út. 46.

péri Dávid Vízműgépkezelő 20-283-3503 Paks Gyógyfürdő, Táncsics M. u. 13. 

péri zsolt vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-250-5075 Paks Kölesdi út. 46.

peszter józsef nehézgépkezelő  Paks Kölesdi út. 46.

pintér istván vízműgépkezelő  Paks Víztisztító üzem, Dorogi út

pupp Ádám vízműgépkezelő  Paks Víztisztító üzem, Dorogi út

rácz Gábor vízműgépkezelő  Paks Víztisztító üzem, Dorogi út

richter róbert * csatornahálózati  
karbantartó- csoportvezető

20-529-5649 Paks Szennyvíztisztító telep  

ritter andrás * üzemvezető 20-577-7089 Paks Kölesdi út. 46.

Sallai Ferenc vízműgépkezelő 20-316-6146 Duna kömlőd

Scherczer Mihály vízműgépkezelő 20-940-6432 Györköny

Schneider Ádám csatornahálózati karbantartó 20-252-3012 Paks Szennyvíztisztító telep  

Szigeti pál vízműgépkezelő 20-940-6483 Sárszentlőrinc

Szigeti pálné vízműgépkezelő  Sár szentlőrinc

Szigeti Tamás csapadékcsatorna-tisztító 20-238-1055 Paks Kölesdi út. 46.

Szikszai imre vízműgépkezelő 20-492-4242 Paks Gyógyfürdő, Táncsics M. u. 13. 

Till jános csatornaüzemi gépkezelő  Paks Kölesdi út. 46.

Tóth istván Ferenc Vízműgépkezelő 20-492-2298 Paks Gyógyfürdő, Táncsics M. u. 13. 

Tóth Máté vízműgépkezelő  Paks Gyógyfürdő, Táncsics M. u. 13. 

Török józsef vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

30-817-3381 Dunaszent-
györgy

Dunaszentgyörgy vízműtelep

Tumpek Ádám * csoportvezető 20-434-3355 Paks Kölesdi út. 46.

Tumpek józsef karbantartó lakatos  Paks Szennyvíztisztító telep  

Tumpek Mihály csatornaüzemi gépkezelő  Paks Szennyvíztisztító telep  

Váci zsolt csatornaüzemi gépkezelő  Paks Szennyvíztisztító telep  

Vájer andrás vízműgépkezelő, vízvezeték  
és csőhálózatszerelő

20-492-2297 Paks Kölesdi út. 46.

Witt zoltán csatornaüzemi gépkezelő  Paks Szennyvíztisztító telep  

zámbó György csatornahálózati karbantartó 20-952-8112 Paks Szennyvíztisztító telep  

telefonkönyv/paksi főmérnökség

* = készenléti szolgálat vezetői

foglalkoztatásfoglalkoztatás

telefonkönyv/paksi főmérnökség

paKSi FőMérNöKSéG
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

balog attila csatornaüzemi gépkezelő  
és csatornahálózati karbantartó 

20-218-0707 Nagydorog Szennyvíztisztító telep 

beszterczán jános csatornaüzemi gépkezelő  Paks Szennyvíztisztító telep 

borbély pál vízműgépkezelő (vidék) 20-281-7969 Németkér

Czékmán Szabolcs vízműgépkezelő  Paks Víztisztító üzem,  
Dorogi út

Felnagy Máté zoltán csatornaüzemi gépkezelő  Paks Víztisztító üzem,  
Dorogi út

Felnagy zoltán csatornaüzemi gépkezelő  Paks Szennyvíztisztító telep  

Fillér imre vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-250-5333 Paks Kölesdi út. 46.

Gaál zoltán főmérnök 30-560-7428 Paks Kölesdi út. 46.

Gyöngyösi Lajos csatornaüzemi gépkezelő  
és csatornahálózati karbantartó 

20-500-6269 Nagydorog Szennyvíztisztító telep 

haaz Ferenc nehézgépkezelő 20-418-4292 Paks Kölesdi út. 46.

haaz jános vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-418-7128 Paks Kölesdi út. 46.

hanol jános Károly vízműgépkezelő Paks Víztisztító üzem,  
Dorogi út

hum László vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-952-8155 Paks Kölesdi út. 46.

Kajári Gábor vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

30-538-1931 Nagydorog  Vízműtelep

Kern László csatornahálózati karbantartó  Paks Szennyvíztisztító telep  

Kis imre vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-940-6415 Paks Kölesdi út. 46.

Kiss péter vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-952-8018 Paks Kölesdi út. 46.

Kissné Szeifert Mária takarító  Paks Szennyvíztisztító telep 

Kovács Gábor üzemvezető 20-934-4530 Paks Víztisztító üzem,  
Dorogi út

Kovács Sándor csatornaüzemi gépkezelő  Paks Szennyvíztisztító telep  

Lazányi László vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

30-228-8989 Gerjen Vízműtelep

Magyar józsef * karbantartási és vízellátási csoport-
vezető 

20-587-9736 Paks Kölesdi út. 46.

Meczker Ádám vízvezeték- és csőhálózatszerelő  Paks Kölesdi út. 46.

Meczker imre vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-418-2088 Paks Kölesdi út. 46.

Mucz jános villanyszerelő 20-488-5692 Paks Víztisztító üzem,  
Dorogi út

Mukli Gábor csatornahálózati karbantartó 20-952-1998 Paks Szennyvíztisztító telep 

Nagy Győző csatornaüzemi gépkezelő  
és csatornahálózati karbantartó 

20-210-8099 Gerjen  Vízműtelep

Nagy imre vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

30-817-3380 Tengelic Telephely

Nikl jános csatornaüzemi gépkezelő  Paks Szennyvíztisztító telep  

pacskó zoltán vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-528-9286 Paks Kölesdi út. 46.
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boNyhÁDi FőMérNöKSéG
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

Nagy László betanított csatornaüzemi gépkezelő  Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Nemes jános betanított vízvezeték- csőhálózat szerelő, 
vízóra-leolvasó  Bonyhád Gyár u. 26.

palkó Csaba László nehézgépkezelő  Bonyhád Gyár u. 26.

romozi józsef vízműgépkezelő, vízóraleolvasó, vízdíjbdeszedő 20-212-0903 Nagymányok Nagymányok- 
Kismányok-Váralja Vízmű

Sebestyén Márton Nehézgépkezelő 20-242-0082 Bonyhád Gyár u. 26.

Somogyi Ernő * üzemvezető 20-395-3564 Bonyhád Gyár u. 26.

Somogyi Márk betanított csatornaüzemi gépkezelő 20-253-1777 Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Szőts antal * üzemvezető 20-242-0022 Bonyhád Gyár u. 26.

Szőts istván betanított csatornaüzemi gépkezelő  Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Sztancs Gábor betanított csatornaüzemi gépkezelő  Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Tapasztó Mihály csatornaüzemi gépkezelő 20-242-0148 Kisdorog Szennyvíztelep

Tiszbergerné Kovács 
Viola Magdolna üzemvezető 20-330-4006 Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

* = készenléti szolgálat vezetői

péCSVÁraDi FőMérNöKSéG
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

bada Sándor vízvezeték- és csőházatszerelő, vízóraleolvasó 30-822-4610 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

bánhegyi jános Nehézgépkezelő 30-864-9329 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

Fullér Tibor csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

30-822-4611 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

hering Dániel raktárkezelő 30-526-0624 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

horzsa zoltán * főmérnök 20-242-5502 
30-227-2860

Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

Katona zoltán csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

30-478-3900 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

Kilár zsolt * üzemvezető 30-282-2848 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

Kiss istván csatornaüzemi gépkezelő, körzetszerelő 30-869-3773 Ófalu Ófalu területe

Knyúr istván vízvezeték- és csőházatszerelő, vízóraleolvasó 30-820-8766 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

Koller Tamás köztisztasági, településtisztasági gépkezelő 30-632-1460 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

Nágl Norbert vízvezeték- és csőházatszerelő, nehézgépkezelő 30-869-3779 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

ritter Viktor vízvezeték- és csőhálózatszerelő 30-822-4612 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

Sásné Tamás Erzsébet takarító  Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

Simó attila nehézgépkezelő 30-317-4517 Pécsvárad Kossuth Lajos utca 29.

telefonkönyv/Bonyhádi és pécsVáradi főmérnökség

foglalkoztatásfoglalkoztatás

* = készenléti szolgálat vezetői

boNyhÁDi FőMérNöKSéG
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

antal László betanított vízvezeték- és csőhálózat-szerelő 20-509-6719 Bonyhád Gyár u. 26.

baksics Tibor vízműgépkezelő, vízóraleolvasó, vízdíjbdeszedő 20-242-0262 Györe Györe-Izmény vízmű

biszak Gábor vízműgépkezelő, vízóraleolvasó, vízdíjbdeszedő 20-438-8482 Kakasd Vízmű

bock László csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 20-381-9982 Mágocs Szennyvíztelep

borbandi Miklós vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó  Mágocs Vízmű

borbáth józsef csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 20-406-1932 Mágocs Szennyvíztelep

borbély Sándor betanított csatornaüzemi gépkezelő  Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

bősze patrik csatornaüzemi gépkezelő 20-341-1750 Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Csegezy zsolt * villanyszerelő  Bonyhád Gyár u. 26.

Daradics patrik vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-347-7199 Bonyhád Gyár u. 26.

éreth György attila főmérnök 20-569-3834 Bonyhád Gyár u. 26.

Fenyvesi andrás vízműgépkezelő, vízóraleolvasó, vízdíjbdeszedő 20-438-8583 Bonyhád Gyár u. 26.

Fodor Tibor vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-545-4302 Bonyhád Gyár u. 26.

Forray László villanyszerelő 20-617-0903 Bonyhád Gyár u. 26.

Forray zsolt vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-241-9991 Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Galambos Csaba Nehézgépkezelő 20-438-8568 Bonyhád Gyár u. 26.

György Gábor betanított vízvezeték- és csőhálózat-szerelő 20-276-4063 Bonyhád Gyár u. 26.

hadikfalvi béla * vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-242-0208 Bonyhád Gyár u. 26.

hollentunder istván villanyszerelő 20-205-5932 Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

jakab jános csatornaüzemi gépkezelő 20-541-0577 Bonyhádvarasd Szennyvíztelep

jakab józsef vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-215-4159 Bonyhád Gyár u. 26.

jaksa józsef vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó  Mágocs 7342 Mágocs, Vízmű

Kaiser zoltán betanított csatornaüzemi gépkezelő  Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Kléber Géza nehézgépkezelő  Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Kovács péter betanított csatornaüzemi gépkezelő 20-218-0195 Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Kővári Csaba betanított vízvezeték- és csőhálózat-szerelő 20-392-5791 Bonyhád Gyár u. 26.

Krum zsolt vízműgépkezelő, vízóraleolvasó, vízdíjbdeszedő 20-541-0347 Nagymányok Nagymányok- 
Kismányok-Váralja Vízmű

Leipold antal csatornaüzemi gépkezelő 20-911-8138 Lengyel Szennyvíztelep

Lovász Ákos betanított csatornaüzemi gépkezelő  Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Mayer Mátyás vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-438-8404 Bonyhád Gyár u. 26.

Molnár Gábor csatornahálózati karbantartó  Bonyhád Gyár u. 0336 hrsz.

Molnár péter vízvezeték- és csőházatszerelő, vízóraleolvasó 20-260-3191 Bonyhád Gyár u. 26.

Nagy Ferencné takarító  Bonyhád Gyár u. 26.

telefonkönyv/Bonyhádi főmérnökség
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SzÁzhaLoMbaTTai FőMérNöKSéG
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

bendő istván nehézgépkezelő 20-396-0993 Százhalombatta Déligát utca 2.

bujdosó istván nehézgépkezelő 20-395-9556 Százhalombatta Déligát utca 2.

Deffent zoltán elektroműszerész 20-589-0022 Százhalombatta Déligát utca 2.

Gulyás György csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

Százhalombatta Déligát utca 2.

halmen Csaba * üzemvezető 20-333-5542 Százhalombatta Déligát utca 2.

horváth jános csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

Százhalombatta Déligát utca 2.

Kállai László vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-588-9860 Százhalombatta Déligát utca 2.

Kisgéczi Sándor csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

Százhalombatta Déligát utca 2.

Kossokai Kornél csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

Százhalombatta Déligát utca 2.

Kovács jános vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-555-6493 Százhalombatta Déligát utca 2.

Major józsef vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-598-98-17 Százhalombatta Déligát utca 2.

Miákits Ferencné takarító Százhalombatta Déligát utca 2.

Mikodi Dániel vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-590-03-10 Százhalombatta Déligát utca 2.

Miskolci zoltán * üzemvezető 20-395-9585 Százhalombatta Déligát utca 2.

Molnár zsolt csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

Százhalombatta Déligát utca 2.

Nagy zoltán vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-294-3076 Százhalombatta Déligát utca 2.

Nagy zsolt csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

Százhalombatta Déligát utca 2.

Simon Miklós vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-589-0096 Százhalombatta Déligát utca 2.

Skobrák Gábor vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-5789-809 Százhalombatta Déligát utca 2.

Szöllősi Tibor vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-577-1092 Százhalombatta Déligát utca 2.

Szunyi attila villanyszerelő 20-506-5827 Százhalombatta Déligát utca 2.

Szunyi józsef csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

20-506-5827 Százhalombatta Déligát utca 2.

Tóth László karbantartó lakatos és vízóraleolvasó 20-466-0563 Százhalombatta Déligát utca 2.

Vajay péter elektroműszerész 20-410-4225 Százhalombatta Déligát utca 2.

Valkai György főmérnök 20- 451-1114 Százhalombatta Déligát utca 2.

Varga rezső vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-590-1800 Százhalombatta Déligát utca 2.

Versits richárd 
józsef

csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

20-260-1099 Százhalombatta Déligát utca 2.

Weress Tibor elektroműszerész Százhalombatta Déligát utca 2.

* = készenléti szolgálat vezetői* = készenléti szolgálat vezetői

DuNaFöLDVÁri FőMérNöKSéG
NéV MuNKaKör MobiL TELEFoN MuNKaVéGzéS hELyE

baksa Károly csatornaüzemi gépkezelő  Madocsa Szennyvíztisztító telep

balogh józsef vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

20-216-5808 Baracs Vízmű

Csákvári György csatornaüzemi gépkezelő  Madocsa Szennyvíztisztító telep

Csekő jános csatornaüzemi gépkezelő Madocsa Szennyvíztisztító telep

Dunavári istván vízműgépkezelő 20-293-3557 Előszállás Előszállás-Daruszentmiklós vízmű

Dvorákné Staudt éva  takarító és számlakézbesítő Dunaföldvár Dunaföldvár, Hunyadi Park 5/A.

Erdélyi jános György Csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó, vízóra leolvasó

20-510-9070 Rácalmás Rácalmás telephely

Erős istván villanyszerelő 20-282-2083 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

Ferencz Mihály vízműgépkezelő 20-374-8200 Bölcske Vízmű

Ferenczi Lajos vízműgépkezelő 20-296-9722 Előszállás- 
Daruszentmiklós

Vízmű

Koncz józsef vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

20-216-5808 Baracs Vízmű

Kovács istván * főmérnök 20-940-5973 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

Laposa istván csatornaüzemi gépkezelő  Madocsa Szennyvíztisztító telep

Mezei zoltán vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-282-2083 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

Mondovics László * üzemvezető 20-922-4732 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

orsós Ferenc betanított csatornaüzemi gépkezelő, csator-
nahálózati karbantartó

20-332-1122 Előszállás Előszállás szennyvíztelep

posta Ferenc kőműves 20-283-1088 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

ragacs György vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

20-509-7790 Rácalmás Rácalmás telephely

révész istván karbantartó lakatos 20-283-2707 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

ruman béla Nehézgépkezelő 20-282-1082 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

Sári László vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-474-7143 Dunaföldvár Hunyadi Park 5-A.

Sümegi Viktor Csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó, vízóra leolvasó

20-510-6550 Rácalmás Rácalmás telephely

Szakács jános vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

20-510-5767 Nagyvenyim Nagyvenyim telephely

Szilágyi Lajos vízműgépkezelő, vízvezeték- és 
csőhálózatszerelő, vízóra leolvasó

20-218-5600 Kisapostag Vízmű

Szűcs Károly vízvezeték- és csőházatszerelő, vízóraleolvasó  Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

Tarczal Ferenc vízműgépkezelő (vidék) 20-323-5676 Madocsa Szennyvíztisztító telep

Tarczal józsef csatornaüzemi gépkezelő Madocsa Szennyvíztisztító telep

Tarczal zoltán csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó 

20-325-7375 Madocsa Szennyvíztisztító telep

Tóth jános vízóraleolvasó, vízdíjbeszedő 20-475-5533 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

Tóth László vízvezeték- és csőhálózatszerelő 20-466-0563 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

Varga istván betanított csatornaüzemi gépkezelő  
és csatornahálózati karbantartó

Kisapostag Kisapostag, Mezőfalva,  
Nagyvenyim, Baracs

Varga józsef Csatornaüzemi gépkezelő és csatornahálózati 
karbantartó, vízóra leolvasó

20-248-0665 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

Vörös bálint * üzemvezető 20-466-9972 Dunaföldvár Hunyadi Park 5/A.

telefonkönyv/dunaföldVári főmérnökség
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A kiadásért felel: 
a mezőföldvíz kft. ügyvezetője

Szerkesztők: 
Jakab éva, csapó sándor

Szerzők: 
csapó sándor, Jakab éva, magyari tamás, dr. hanol János,  

herman nikoletta, panta kata, Volf anita, hajdu lászló

Design és nyomdai előkészítés:
koska ágnes

Nyomdai munkák:
séd nyomda, szekszárd

Felelős vezető:
katona szilvia ügyvezető

Terjesztés:
a társaság tulajdonosai és munkavállalói részére

Az üzleti jelentést a számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet)  
és a településenkénti adatok teszik teljessé, a saját adataikat az önkormányzatok  

a taggyűlésen megkapják, valamint a honlap jelszóval védett felületén elérnek: 

www.mezofoldviz.hu/onkormanyzatok/index.php

 →  gazdálkodási-pénzügyi bontás víziközmű  
rendszerekre, településekre (árbevétel, költségek)

 →  települési mennyiségi adatok,

 →  vízveszteség,

 →  kintlévőségek korosított összesített kimutatása,

 →  a kár- és biztosítási események tételes jegyzéke,

 →  a rekonstrukciók 2014. évi elszámolása.

www.mezofoldviz.hu
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