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múlt és jelen

A Tolna Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatból 

való „kiválással”, a vagyonátadással és a társa-

ságalapítással járó folyamat végén a Paksi Vízmű 

Kft. 1993. június 15-én kezdte meg működését. 

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. e szervezet 

bázisán 2012. április 4-étől folytatta a szolgálta-

tást az új néven, feltőkésítve, új vezetéssel. Azóta 

eltelt 4 év. 2015. december 31-én 4 megye, 48 te-

lepülés, 125 ezer fogyasztó a Társaság partnere.

Rövid visszatekintésemet összehasonlítással 

kezdem. Mindezt abban a „szerencsés” helyzet-

ben tehetem meg, hogy mindkét – politikai dön-

tés eredményekénti - átalakulásnak szakmai 

résztvevője, alakítója voltam. Anno önkormány-

zati külső szakértőként és a Kft. első Felügyelő 

Bizottságának tagjaként vettem részt a munká-

ban. Majd’ 20 évvel később a mostani integrációt 

ügyvezetőként volt alkalmam irányítani. 

A két helyzet egymással teljesen ellentétes 

volt. Akkor a „tulajdon, s szabadság” jelszava és 

reménye vezérelte a folyamatot. Egy integrált 

megyei vízmű vált szét több részre és alakult sok 

kis „települési” szolgáltató Tolna megyében (is). 

Most a „legkisebb költség”, a „szolidaritás”, az 

„ellátásbiztonság”, a „regionalitás” 2011. évi. 

CCIX. számú víziközmű törvényben is megfogal-

mazott alapelvei lettek irányadóak, és ezeket 

próbáltuk érvényesíteni egy regionális vízműben. 

E társaság keretében újra integrálni a rendsze-

reket, településeket megyehatároktól függetle-

nül, de szem előtt tartva az ésszerű logisztikai 

szem pontokat, pédául az M6-os autópálya és a 

6-os főközlekedési út tengelyét. 

Ez a 4 éves folyamat azonban hosszabb és ne-

hezebb lefolyású volt, mint a 23-24 évvel ezelőtti.

 • Az 1992–93- as átalakulás során csak 4 tele-

pülésre kellett „odafi gyelni”, most 48-nál tar-

tunk;

 • Akkor mind a víziközmű (hálózatok, vízművek, 

telepek stb.), mind a működtető (járművek, 

szerszámok, anyagok, épületek stb.) vagyon-

elemeket megörökölte az új szolgáltató, most 

a működtető vagyonért fi zetnie kellett az új 

szolgáltatónak;

 • A munkatársak akkor és most is jogutódlás-

sal, munkajogi szakkifejezéssel „átszállás-

sal” folytathatták ágazati munkaviszonyukat;

 • Akkor nem volt a szolgáltatóknak szüksége 

speciális működési engedélyre, piacot sze-

rezhettek magán és külföldi tulajdonban álló 

cégek, most csak MEKH által kiadott enge-

dély alapján, önkormányzati, vagy állami 

szolgáltatók maradhatnak a piacon;

 • Bár az elmúlt 20 évben jelentős beruházások, 

rekonstrukciók valósulhattak meg az EU tá-

mogatásával és fi nanszírozásában, amelyek 

jelentősen javították a települések ellátását, 

de 2015-re a szolgáltatási díjak már nem 

nyújtottak fedezetet a költségekre, most 

alulfi nanszírozottá vált az egész ágazat, ben-

ne a Mezőföldvíz Kft. is.

Tapasztalat, hogy mindkét átalakulási folyamat 

megviselte az ágazatot, a szolgáltatás színvonala 

és a fenntartható működtetés csak évek múlva 

tér vissza a korábbi kerékvágásba. A „szabad 

szemmel is látható” javulás csak hosszabb folya-

mat eredménye lehet. Akkor is így volt és most 

sincs másképp.

Mint korábban, idén is nagy hangsúlyt fekte-

tünk a tényszerű, tárgyilagos tájékoztatásra. 

Eddig is erre törekedtünk. Talán ennek is kö-

szönhetjük, hogy az elmúlt 4 évben megtartott 

taggyűléseken és a Felügyelő Bizottság ülésein 

egyetlen ellenszavazat nem volt az előterjeszté-

seinkről. A közel ötven tulajdonosból legfeljebb 

egy-egy tartózkodó akadt.

A teljesítményünk értékelését nem hivatott a 

cégvezetés elvégezni, de a Társaság jelenlegi 

helyzetét, tevékenységünket, mindennapi mun-

kánkat legjobban tükröző mutatókat, tényeket 

kötelessége objektíven bemutatni.

    Csapó Sándor

    ügyvezető igazgató
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Közműberuházások

Jelentős települési közmű-beruházásokat sike-

rült lezárni 2015-ben. Az ellátási területünk leg-

nagyobb fejlesztései az alábbiak voltak:

  A sikeres próbaüzem után áprilisban átadták 

az új paksi szennyvíztisztító telepet, amely 

egy 35 évvel ezelőtt épült, elavult rendszert 

váltott fel. A város alapinfrastruktúrájának 

nagyon fontos része a szennyvízkezelő rend-

szer, már felkészült a Paks 2 építési beruhá-

zás szennyvizeinek a befogadására is. A mű a 

szerződés aláírásától számított mintegy 19 

hónap alatt, 6 hónap próbaidővel készült el, 

mintegy egymilliárd forintos költségvetéssel.

  Ugyancsak EU támogatással, egymilliárd 47 

millió forintból vált valóra a Fejér megyei Elő-

szállás szennyvízelvezetése és szennyvíz-

tisztítása. A 2015 szeptemberében lezárult 

projekt a Széchenyi 2020 program keretében 

94%-os támogatási aránnyal valósult meg. A 

fejlesztés keretében 31 kilométer szennyvíz-

vezetéket is kiépítettek. A rendszerre eddig 

947 háztartást kötöttek rá. A projekt része-

ként megépült a napi 210 köbméter kapacitá-

sú szennyvíztisztító mű is.

  Kiemelendő – EU támogatás nélküli – városi 

beruházásként Pakson a Vácika területén ki-

alakítandó új lakótelkes övezet közművesíté-

se, a vízellátás, szennyvízelvezetés rendsze-

rének kiépítése. A Mezőföldvíz Kft. 

vállalkozásában a kivitelezési munkák nyáron 

indultak, melynek során 1978 m víz- és 1859 

m szennyvízvezeték került lefektetésre. Nem 

elhanyagolható tény, hogy az ivóvíz és a 

szennyvízhálózat kivitelezési munkái a terve-

zett ütemben zajlottak, határidőre és költ-

ségkereten belül elkészültek. A 100%-osan 

önkormányzati fi nanszírozásban, cégünk ki-

vitelezésében megvalósult beruházás értéke 

megközelíti a nettó 190 millió Ft-ot.

paksi szennyvíztisztítótelep
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Saját eszközfejlesztés

Saját eszközfejlesztésre szerény lehetőségünk 

volt:

  Az atomerőmű térségének fejlesztését igyek-

szik elősegíteni a Jövőnk Energiája Térségfej-

lesztési Alapítvány (JETA), amelynek kurató-

riuma a közelmúltban döntött a beérkezett 

pályázatok támogatásáról. Paks városa - 

egyebek között - egy csatornavizsgáló kame-

rarendszer vásárláshoz kért és kapott támo-

gatást, amelyet cégünk fog üzemeltetni és 

ettől a hibakeresés gyorsítását és végered-

ményben a szolgáltatás színvonalának javítá-

sát várjuk. 

  Ugyancsak e célt szolgálja a paksi atomerő-

műtől méltányos áron megvásárolt WOMA 

magasnyomású csatornatisztító autó üzembe 

állítása is. 

 Szolgáltatási terület változás

A törvény a minimális felhasználói egyenérték 

mellett meghatározza a „regionalitás” elvét is. 

A fogyasztók érdekeire tekintettel – a földrajzilag 

egybefüggő szolgáltatási területeket, és az egy-

befüggő műszaki rendszereket lehetőség szerint 

egy szolgáltató felelősségébe javasolja helyezni. 

E megfontolás is közrejátszott abban, hogy a Bu-

dapest peremén fekvő Százhalombatta vezetése 

– 2 és fél éves együttműködés után – megváltoz-

tatva korábbi döntését, a 15 éves bérleti-üzemel-

tetési szerződés közös megállapodással történő 

felbontását kezdeményezte. 

A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel – háromnegyed 

éves tárgyalássorozat után, 2016. január 17-én – 

megkötött háromoldalú megállapodás szerint a 

Felek elszámolnak egymással. Az új szolgáltató 

és a település együttesen rendezi az integráció, a 

szétválás és a szerződés szerint hátralevő idő-

szak elmaradó bevételeiből keletkezett költsége-

ket a Mezőföldvíz Kft. felé. A Mezőföldvíz Kft. ezt 

követően, 2016. április 1-től átadja a szolgáltatást 

a Fővárosi Vízművek részére mind a víz-, mind 

pedig a szennyvízszolgáltatási ágazatban. 

A főtulajdonosok és a FEB által is jóváhagyott 

döntést az motiválta, hogy Társaságunk érdekeit 

nem sérti egy olyan kiválás, amely az integrációs 

terv szerint idén „helyettesíthető” egy nagyobb 

településsel (pl. Dunaújváros) és a pénzügyi el-

számolás nem eredményez vagyonvesztést, sőt 

likviditásunk javulásához is vezet.

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2015-BEN

Piacfejlesztés

  Jelentős elismerés számunkra, hogy – egy év 

„kényszerpihenő” után - az MVM PA Zrt. ivó-

vízellátását biztosító csámpai vízmű üzemel-

tetését és karbantartását 2016 januárjától is-

mét mi végezzük.

paksi telephelyen WOMA
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Jelentősebb felkészülési munkák

Két fő területen végeztünk előzetes felkészülést. 

  A 2014. szeptemberében aláírt bérleti-üze-

meltetési szerződés birtokában és alapján, a 

dunaújvárosi szolgáltatásátvétellel kapcso-

latban megtettünk minden előzetes lépést, 

ami a szolgáltatás átvételhez szükséges. Em-

lítendő a vagyonértékelésben való közremű-

ködés, a hivatali, hatósági engedélyezéssel 

kapcsolatos adminisztratív, jogi feladatok be-

fejezése. 

  A másik stratégiai felkészülési terület volt a 

Paks2 beruházás ivóvízellátásának tervezé-

se. A szennyvíztisztító telep rekonstrukciójá-

nak 2015. márciusi befejezésével felkészül-

tünk egy 20%-os települési bővülésre és 500 

m3/nap-nyi szennyvízmeny nyiség befogadá-

sára a Paks2 építési területéről is. Az ivóvíz-

ellátáshoz kapcsolódó munka is már 2014-

ben megkezdődött és az év végére egy  

részletes műszaki és pénzügyi elemzést tar-

talmazó, közel 100 oldalas megvalósíthatósá-

gi tanulmánnyal zárult. 2015-ben több sze-

replővel egyeztettük és meghatároztuk a 

további teendőket is. A tanulmányterv lénye-

ge, hogy olyan vízellátási rendszert kell kiala-

kítani Pakson, amely egyrészt megoldja (ket-

tős betáplálással) a Paks2 atomerőmű 

biztonságos ivóvíz ellátását a csúcsidőszak-

ban 7.000 építő számára, valamint kiszolgálja 

a 20 ezerről várhatóan 24 ezerre növekedő 

városi lakosság igényét is. Ez a víziközmű be-

ruházás és rekonstrukció kiterjed a kútfelújí-

tásoktól kezdve, a vízkezelési technológián át 

a hálózat részleges cseréjéig.

Tőkeemelés

A társaság gazdálkodási stabilitásának megőr-

zése érdekében a legnagyobb tulajdonos – a tag-

gyűlés jóváhagyásával – 2015 decemberében 100 

millió forint tőkeemelést hajtott végre. 

„Jelentősen előrehaladtunk a Paks2 
beruházás felkészülési munkáiban. 
A szennyvíztisztító telep 2015. már-
ciusi befejezésével felkészültünk
20%-os települési bővülésre és 500 
m3/napnyi szennyvízmennyiség be-
fogadására. Az ivóvízellátásra pedig 
részletes műszaki és pénzügyi elem-
zést tartalmazó, közel 100 oldalas 
megvalósíthatósági tanulmány ké-
szült. Rajtunk már nem múlik …”

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2015-BEN



gazdasági környezet

SZABÁLYOZÓI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET

Gazdasági környezet

A víziközmű tevékenységet két fő jogszabály, a Ví-

ziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végre-

hajtási rendelete szabályozzák. A jogszabályok a 

2011, illetve 2013 évi megalkotásuk óta évente 

egyszer-kétszer kiigazításra kerülnek, akárcsak 

további kiegészítő, de lényeges jogszabályok, a 

rezsicsökkentésről szóló és az egységes szám-

laképről szóló törvények. További kötelezettsé-

geket, tévedési lehetőségeket, pénzügyi és 

adminisztratív terheket ró társaságunkra a 

fogyasztó védelmi szabályok szigorodása. 

A közüzemi díjak rendezésének elmaradása (a 

lakossági díjak csökkentek, a közületi díjak 4 éve 

változatlanok); az ágazati különadó harmadik éve 

fennmaradása a tartalékok felését eredményez-

ték társaságunknál. 

A likviditási, fi nanszírozási nehézség nem a 

Mezőföldvíz Kft. sajátossága, hanem ágazati 

probléma. Mindezt alátámasztja a MaVíz meg-

rendelésére, a KPMG által készített átfogó ága-

zati tanulmány is, amit már korábban megküld-

tünk minden településnek. 

A víziközmű ágazat jellemző sajátosságai: 

  elválik az eszköztulajdonos (önkormányzat) a 

tevékenységet ellátó üzemeltetőtől, szolgál-

tatótól, a rendszerek rekonstrukcióra szorul-

nak, 

  az alaptevékenység díja hatósági díjmegálla-

pítás hatálya alá tartozik, a díjak eltérőek or-

szágosan (társaságunk ellátási területén jel-

lemzően alacsonyak), 

  az árbevételt erősen befolyásolja az időjárás 

alakulása, 

  az alaptevékenység árbevétele az ágazatban 

csökkent (fajlagos lakossági díjak csökken-

tek), 

  a ráfordítások növekedtek, jelentős az állam-

háztartásba befi zetendő ráfordítások nagy-

sága és aránya, 

  magas a fi x költségek aránya, 

  speciális a számlabeszedés, hátralékbehaj-

tás helyzete, 

  szakemberhiány – béremelésre fordítható 

szűk mozgástér mellett. 

NÖVEKVŐ KÖTELEZETTSÉGEK VS CSÖKKENŐ ÁRBEVÉTEL 

forrás: KPMG
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együttműködések

ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A korábbi nagyobb elődszervezeteink is, mint 

például a Paksi Vízmű, a Bonycom, a Völgység, a 

Dunavíz, vagy a Pécsváradi Vízmű tagjai voltak a 

szakmai érdekképviseleti országos szervezetnek 

a Magyar Víziközmű Szövetségnek [MAVÍZ]. Egyes 

vezetőik, munkatársaik kivették a részüket a 

szektort érintő koordinációs feladatokban és 

rendszeres résztvevői voltak a szakkiállítások-

nak, konferenciáknak. 

A szektor átalakulási folyamatának eredmé-

nyeként a MAVÍZ is megújult. A korábbi több szá-

zat számláló tag helyett mára csak 40 üzemelte-

tő tagja maradt a szervezetnek. Átalakult a 

szakbizottsági struktúra, megújult a szervezet 

irányítása és az új jogszabályi és gazdasági hely-

zetre új stratégiai célokat tűzött ki a szervezet.

A szövetség küldetésének tekinti, hogy tevé-

kenységével hozzájárul

  a víziközmű-szolgáltatók hosszútávon fenn-

tartható, hatékony, gazdaságos és egysége-

sen magas színvonalú működéséhez,

  a tagok közötti szakmai együttműködéshez 

és tudásmegosztáshoz,

  az innovatív megoldások és legjobb gyakorla-

tok megismeréséhez és alkalmazásához,

  a víziközmű-szolgáltatás társadalmi elis-

mertségének és szakmai presztízsének nö-

veléséhez.

Öt stratégiai célját a következőkben határozta 

meg:

  Érdekérvényesítés

A víziközmű szolgáltatás jövőjének biztosítása 

érdekében a MAVÍZ legfontosabb stratégiai 

célja az ágazati szereplők érdekképviselete. 

A tagvállalatok leginkább ezt várják el meg-

választott tisztségviselőiktől, a tagok vélemé-

nyének begyűjtésével és konszenzusra törek-

vő egységesítésével.

  Tudásmegosztás

Rendezvények, fórumok, belső képzések és 

bizottsági munka révén tagsági kötelezett-

séggel járó, esetenként önkéntes információ- 

és tapasztalat-megosztás, valamint az inno-

vatív legjobb üzemeltetői gyakorlatok 

elterjedésének segítése

  Hazai és nemzetközi szakmai, üzleti kapcso-

latok erősítése

A víziközmű-szolgáltatók és a vízipar közötti 

közvetítés és információ-áramlás segítése, a 

víziközmű-szolgáltatók vállalkozói tevékeny-

ségének támogatása, valamint az innovatív 

legjobb üzemeltetői gyakorlatok és technoló-

giák elterjedésének elősegítése. Hazai és 

nemzetközi szakmai, üzleti kapcsolatok erő-

sítése.

  Oktatás, képzés

Magas színvonalú szakemberállomány kiala-

kítása és hosszú távon fenntartása a hazai 

oktatási intézményekkel való együttműködés 

révén.

  Társadalmi szemléletformálás

Jól megszervezett, professzionális kommu-

nikáció révén a víziközmű-szolgáltatókról, 

azok tevékenységéről, valamint az ivóvízről 

alkotott társadalmi megítélés pozitív befolyá-

solása.
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együttműködések

ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Társaságunk vezetői több területén is részt vesz-

nek a MAVÍZ munkájában. A rendszeres munkát 

a szakbizottságokban való részvétel jelenti. Így 

az egyes szakterületek vezetőit az ügyvezető 

igazgató a következő bizottságokba delegálta:

Jakab Éva   Gazdasági Bizottság 

Magyari Tamás  Műszaki Bizottság 

Volf Anita   Értékesítési Bizottság 

Herman Nikoletta Humánpolitikai Bizottság 

Reichardt László Labor Bizottság 

dr. Hanol János Jogi Bizottság 

Az ágazat stratégiai céljait szolgáló eseti szakér-

tői feladatokra is kaptunk két – személyes - fel-

kérést.

  Az érdekérvényesítéshez tény- és szakszerű 

elemzések, kimutatások, statisztikák szük-

ségesek. Ez a kormányzati, hatósági, hivatali 

partnerekkel folytatott tárgyalások alapja. 

Előállítása pedig csak egy, az egész ágazatra 

kiterjedő pontos és hiteles adatbázisból le-

hetséges, amelynek kifejlesztése és folyama-

tos működtetése szükséges feltétel. A Vízi-

közmű Szakmai Adatbank [VSZA] tervezett 

informatikai rendszere ezt a legfontosabb 

ágazati stratégiai célt szolgálja. 

Több évtizedes informatikai vezetői és szak-

mai tapasztalatára tekintettel Csapó Sándor 

kapott megbízást az Elnökségtől, hogy készít-

se elő és irányítsa a VSZA projektet.

  Az ágazat alulfi nanszírozottságában jelentős 

hatása van a 2013. január 1-jén bevezetett 

közművezeték adónak. A MAVÍZ létrehozott 

egy – vízmű igazgatókból álló – munkacso-

portot a helyzet szakmai elemzésére és olyan 

(pl. adócsökkentésre irányuló) javaslatok ki-

dolgozására, amellyel egyidejűleg fenntart-

hatóak a kormány társadalompolitikai céljai 

és a szolgáltató társaságok gazdálkodását is 

javítani lehet. A MAVÍZ elnökének felkérésére 

a Mezőfödvíz Kft. ügyvezető igazgatója a mun-

kacsoport tagja. A jogi és pénzügyi háttér-

munkában, a kontrolling elemzésekben a 

gazdasági igazgató segíti. A munkacsoport 

munkájának eredményét, azaz a szolgáltatók 

terheinek enyhítését már 2016. második ne-

gyedévétől, de legkésőbb 2017-től várja a MA-

VÍZ.

  Társaságunk munkatársai a fenti tevékenysé-

gekért sem a MAVÍZ-tól, sem a Mezőfödvíz 

Kft.-től díjazást nem kapnak. Utazási és dolo-

gi kiadásaikat a Társaság fedezi.

Magyar József kollégánk díjat vesz át Kurdi Viktor, a MAVÍZ elnöke



10

kockázatok

FŐBB KOCKÁZATOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK

Tevékenységünket több kisebb-nagyobb kockázat 

kezelésével és bizonytalanságok ismeretében 

végezzük. Ezek egy része az eredményünket 

rontja jelentősen, másik része a működésünk 

folytatását veszélyezteti. Fontos, hogy felismer-

jük a kockázatokat és időben kezeljük. Erre azt az 

egyszerű módszertant alkalmazzuk, hogy kate-

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

időt rendelünk a kockázathoz és rendszeresen 

ellenőrzünk.

A legkeményebb kihívások a jogszabályi megfe-

lelés, a gazdálkodási-likviditási és a HR területen 

jelentkeznek:

   Jelentős eredményrontó hatása van a közmű-

vezetékadó és a rezsicsökkentésnek. Kor-

mányzati jogszabályváltoztatásra vár az ága-

zat. 

   Az eredményesség és a működési engedély 

érdekében is napi szinten és több szintéren 

foglalkozunk a dunaújvárosi csatlakozással.

   A jövedelmezőség alakulása fi nanszírozási, 

likviditási nehézségeket is okoz, melyet eddig 

sikerült kezelni, az ágazatra jellemző tarta-

lékfelélés miatt azonban már központi keze-

lés szükséges.

   A hátralékos fogyasztói tartozások állomá-

nyának növekedése a kintlévőség-kezelés to-

vábbi erősítését igényli. 

   A műszaki problémák, csőtörések többlet 

források feladathoz rendelését várnák – for-

ráshiányos gazdasági helyzetben. Sok vízi-

közműrendszer van rossz állapotban, a felújí-

tásra fordítható önkormányzati források is 

szűkösek. A helyzet változatlansága esetén 

ellátásbeli problémák is jelentkezhetnek. 

   A szakemberhiány és a fl uktuáció felmerülé-

se két okkal magyarázható: az ágazatban ta-

pasztalható bizonytalanság és a nem ver-

senyképes bérek. 

A másfél éves előkészítő munka, a város vezetés 

és társaságunk vezetése által aláírt bérleti-üze-

meltetési szerződés, az átadás-átvétel szakmai 

előkészítési dokumentumainak átadása, a ható-

sági és hivatali követelmények teljesítése ellené-

re – a beszámoló készítésének időpontjáig – nem 

zárult le a dunaújvárosi csatlakozási folyamat. 

Ez integrációs tervünk fontos része. E kockázat 

kezelésébe a társaság vezetésének be kellett 

vonnia a főtulajdonosokat és az ellátási területek 

képviselőit is.
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kockázatok

FŐBB KOCKÁZATOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK

Az elmúlt időszakban kezelt, már megoldott koc-

kázatok: 

   Környezetterhelési kibocsátási határérték 

túllépések miatt indultak hatósági eljárások 

társaságunknál, de ezek jellemzően lezárul-

tak. Az új szennyvíztelepekkel és a tervezett 

rekonstrukciókkal kezelhetővé válik a hely-

zet. 

   A káresemények számossága és egyes károk 

nagy összege is hordoz kockázatot, melyet 

versenyhelyzetben kiválasztott, jó feltételek-

kel megkötött biztosítási szerződéssel keze-

lünk. 

2015-ben 66 káresemény merült fel. Az összkár-

érték 25 M Ft, melyből a biztosító 18,8 M Ft-ot 

térített. 

A legnagyobb kár az októberi bonyhádi csőtö-

rés volt, 8 M Ft egyedi kárértékkel.
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ALAPADATOK

Teljes név: 

Rövid név: 

Székhely: 

Telefon (központ):

Ügyfélszolgálat: 

Telefax: 

E-mail: 

Internet: 

Főtevékenység: 

Jegyzett tőke: 

Képviseli: 

Létszám:

Cégbejegyzés száma : 

Adószám: 

Számlavezető bank: 

Bankszámlaszám: 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Mezőföldvíz Kft. 

7030 Paks Kölesdi út 46. 

75 511 000

40 462 000

75 310 467

mezofoldviz@mezofoldviz.hu

www.mezofoldviz.hu

36.00 víztermelés, -kezelés, -ellátás

203.770.000 Ft (2016. január 5-én: 303.770.000 Ft)

Csapó Sándor ügyvezető igazgató

235 fő

17-09-001805

112831144-2-17

OTP Bank Nyrt. 

11746012-20010654

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

Társaságunknál háromtagú felügyelő bizottság 

működik. 

Tagok: 

  Leber Ferenc (2016– )

  Filóné Ferencz Ibolya (2015–)

  Horváth Zsolt (2013– )

Korábbi tagok: 

  Gelencsérné Tolnai Klára (2011–2013)

  Potápi Árpád János (2012–2014)

  Bordács József (2012–2014)

  dr. Glöckler Ferenc (2013–2015)

  Hajdú János (2014–2016)

Felügyelő Bizottsági ülés Rácalmáson, 2015 szeptember
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értékteremtés és piacok

ERŐFORRÁSOK

Fontosabb mennyiségi mutatószámok

  Fogyasztók részére  értékesített ivóvíz mennyisége:  

  Átadott víz értékesítése:     

  Átvett víz mennyisége:   

  Csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége: 

  Szennyvíztisztításra átadott szennyvíz mennyisége: 

  Nem közművel gyűjtött és befogadott szennyvíz mennyisége: 

4 431 969 m3

671 287 m3

454 489 m3

3 536 922 m3

 671 928 m3

20 248 m3

Az 
értékesített 

ivóvíz 
mennyisége 
2015 évben: 

5,1 M m3

A csatorna-
szolgáltatás
számlázott 

mennyisége 
2015 évben: 

3,5 M m3
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Pénzügyi források

Társaságunk az elmúlt 4 évben, 2012 és 2015 kö-

zött a gazdasági életben nem szokványos bővü-

lést hajtott végre. 

A növekedés forrása – az eredetileg tervezett 

stratégiával szemben – jellemzően nem a csatla-

kozási alapelvekben rögzített tőkeemelés vagy a 

működtető eszközök hosszú lejáratú részletre 

történő megvásárlása volt, hanem a társaságnak 

saját forrást kellett a csatlakozásokhoz rendelnie. 

Az idegen forrás bevonását részben adminiszt-

ratív akadály (éven átnyúló hitel kormányzati en-

gedélyhez kötöttsége), részben az ágazat jöve-

delmezőségének megszűnése nehezítette. 

A likviditási és forráshiány megszüntetése, a 

gazdasági stabilitás megőrzése érdekében dön-

tött a legnagyobb tulajdonos, Paks Város Önkor-

mányzata a tőkeemelés mellett. 

ERŐFORRÁSOK
  A naturális adatok előző évhez 

viszonyított növekedését rész-

ben a tevékenységeink szem-

pontjából rendkívül kedvező 

időjárás magyarázza, valamint 

öt, 2014 októberében csatlako-

zott település egész éves üze-

meltetése. 

  A hosszabb távú tendencia a 

vízfogyasztás csökkenését 

mutatja. 

Miért volt szükség tőkeemelésre?

A gazdálkodási nehézségek ellenére a társaság 

2015. III. negyedévéig fenn tudta tartani fi zetőké-

pességét, úgy hogy 

 •  2012. július 1-től folyamatos volt az integráció 

(az induló 4 település helyett jelenleg 48 tele-

pülésen végez víziközmű üzemeltetést a tár-

saság), 

 •  a két legnagyobb államháztartási teher (az 

éves szinten 210 M Ft összegű közművezeték-

adó és rezsicsökkentés miatti árbevételki-

esés) mellett további jelentős, hatóságok felé 

fi zetendő díjelemek jelentek meg, 

 •  a költségek növekedése a díjak befagyasztá-

sa miatt az árakban nem volt érvényesíthető, 

 •  a fogyasztók fi zetőkészsége, a kintlévőségek 

helyzete romlott,

 •  a hitelfelvételt megnehezítette a 2015-ben el-

fogadott új jogszabály.

A külső forráshoz jutás nem csak azért nehe-

zebb, mert kormányengedély szükséges a naptá-

ri éven túli hitelekhez, a folyószámlahitelhez is, 

hanem a bankok kockázatosnak tartják a víziköz-

mű cégeket, mert nincs befolyásuk a helyzetük 

alakulására (árbevételcsökkenés, ágazati külön-

adók, jelentős jogszabályi terhek). 
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ERŐFORRÁSOK

Humán erőforrások

A foglalkoztatottak létszáma 2015. december 31-

én 232 fő. 

Az átlagos állományi létszám a 2011 évi adat 

háromszorosa 2015-ben, az előző évhez képest 

azonban emelkedés nem volt, mivel 2015-ben 

csatlakozás nem történt.

Foglalkoztatás, fl uktuáció

Fluktuáció 2011 2012 2013 2014 2015

Belépők 4 69 103 47 21

Kilépők 4 8 17 27 25

Kilépők/Átlagos állományi létszám 5,1% 7,3% 9,2% 11,6% 10,6%

Látható, hogy mára a gazdálkodásunk egyik 

kockázatává vált a béremelés, bérrendezés (az 

ágazat helyzetéből adódó) elmaradása. Emelke-

dés fi gyelhető meg a kilépők átlagos statisztikai 

létszámhoz viszonyított arányában.
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ERŐFORRÁSOK

A szakemberek megtartása érdekében: 

  béremelés történt 2015.05.01, 

  elkötelezettség nempénzügyi eszközökkel, 

  képzések (kötelező, külső, belső: mérlegké-

pes könyvelői képzés, TB és bérszámfejtő 

képzés, érintésvédelmi szabványossági felül-

vizsgáló, építő mérnök 1-1 fő, GKI képzés 2 fő, 

tűzvédelmi szakvizsga 38 fő), 

  szakmai versenyek (szerelőverseny, ügyfél-

szolgálati verseny),

  vezetők: célfeladathoz kötött premizálás.

ügyfélszolgálati verseny, Herceghalom 2015

szerelőverseny, Sopron 2015
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A főmérnökségi központokban kialakított ügyfél-

szolgálati fi ókirodáinkban és állandó irodánkban, 

a felhasználói igényeknek megfelelően kialakí-

tott nyitva tartással, emellett kihelyezett ügyfél-

szolgálattal állunk Felhasználóink rendelkezésé-

re. 

Jelentős eseményként tartjuk nyilván a Bony-

hád Város Önkormányzata és a helyi közszolgál-

tatást végző cégek együttműködésével kialakított 

közös ügyfélszolgálati iroda létrejöttét. 2015. má-

jus 15-től Bonyhádi Fiókirodánk a Városháza 

épületében létrehozott közös irodába költözött, 

ezzel megkönnyítve a lakosság mindennapos 

ügyintézését. Terveink között szerepel, hogy en-

nek mintájára többi fi ókirodáinkat is elérhetőbbé 

tegyük fogyasztóink számára.

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és a 

végrehajtási rendelet módosítása továbbra is el-

látta ügyfélszolgálatunkat feladatokkal. Számlá-

zási rendszerünk a 2011. évi CCIX törvény előírá-

sainak megfelelően biztosítja a díjak hibátlan 

kiszámítását végző rendszerelemek zártságát és 

megakadályozza a számlázási rendszerhez tör-

ténő jogosulatlan hozzáférést, valamint a szám-

lázási információk észrevétlen módosítását. Ezt 

a Hunguard Kft. HUNG-KJ-ZART-066/n-1-2015. 

számon kiadott tanúsítványa igazolja.  

A számlázó szoftvert 2015. július 08-tól az egy-

séges számlaképről szóló törvény miatt ismét 

továbbfejleszteni, módosítani volt szükséges.

bonyhádi ügyfélszolgálati iroda átadása, 2015 május
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Az ügyfélszolgálati munkatársak fokozatosan 

növekvő telefonos, írásbeli és személyes ügyfél-

forgalmat bonyolítanak. A személyes és írásos 

megkeresések mellett a legjelentősebb ügyfél-

forgalmat a call-center bonyolítja, melynek telje-

sítményét napi szinten ellenőrizzük. Az SL érté-

künk 2015. évben 86% volt, ami a 2014. évihez 

képest további javulást mutat. 

SL érték: Call-centerben mérhető szolgáltatási 

színvonal mutató, mely megmutatja, hogy az ügy-

intézőt kérő hívások hány százaléka esetén tud-

tuk a válaszolást 30 mp-en belül megkezdeni. 

Általánosan elfogadott értéke 75% feletti.

A 2015. év adatai szerint a vesztett hívások ará-

nya tartósan az országosan elfogadott átlag sze-

rint alakult.

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK
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Egyrészt az ágazati gyakorlathoz igazodva, más-

részt a költségek csökkentése érdekében meg-

változtattuk leolvasási gyakoriságunkat, melynek 

előkészítése zajlott a 2014. évben. A leolvasás 

gyakoriságának változása a 2015. évben elsősor-

ban a Dunaföldvári és Paksi Főmérnökséget 

érintette. A 2016. évre tervezett leolvasási gyako-

riságot érintő változások előkészítése megtör-

tént. Számláinkat továbbra is havonta, illetve két-

havonta állítjuk elő, a fogyasztók igényeihez 

igazodva. 

A 2015. évben összesen két békéltető testületi, 

valamint tizenhat fogyasztóvédelmi eljárás indult 

Társaságunk ellen. Tizenegy esetben fogyasztói 

bejelentés alapján, öt esetben pedig egyéb ható-

sági vizsgálat alapján indult eljárás. A fogyasztói 

bejelentések alapján indult eljárások eredmény-

ként minden esetben a szolgáltatói gyakorlat 

korrektsége került megállapításra amellett, 

hogy a jogszabályban foglalt válaszadási határ-

idő betartására kötelezték Társaságunkat. Az 

egyéb hatósági megkeresések kapcsán az alkal-

mazott díjak, valamint a mérőcsere gyakorlatát 

vizsgálták. A hatósági határozatban előírtakat 

minden esetben teljesítettük.

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK
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Az ügyfélszolgálathoz havonta érkező megkere-

sések típus szerinti felbontása alapján a jellemző 

témák: mérőállás bejelentés, számlaegyeztetés, 

havi átalány módosítás, felhasználó változáshoz 

paksi ügyfélszolgálati iroda

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK

kapcsolódó információkérés, fi zetési mód válto-

zás és egyéb megkeresések (csatorna rákötések 

bejelentése, nem ügyfélszolgálathoz kapcsolódó 

megkeresések).
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Alapelvek

A Mezőföldvíz Kft. Minőségügyi és környezetvé-

delmi politikájának alapelvei nem változtak 2013. 

november 23-a óta. Működésünk 2015 évben is 

az alábbi alapelvek szerint valósult meg:

A Mezőföldvíz Kft. 

  Szolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi 

előírások alapján, az ellátás biztonságának 

elsődlegességének elvét követve, folyamato-

san megfelelő színvonalon teljesíti.

  Valamennyi fogyasztót olyan ügyfélként ke-

zel, akinek a jó minőségű szolgáltatás iránti 

igénye méltányolandó és kielégítendő; Ügy-

félszolgálati tevékenységében vevő-központú 

gondolkodást követel meg és annak működé-

si feltételeit is e szerint alakítja ki.

  A környezet védelme érdekében különös gon-

dot fordít az elsődleges tevékenységi körben, 

azaz a vízellátásban és a szennyvízelvezetés-

ben és - tisztításban meghatározott határér-

tékek, ill. paraméterek folyamatos ellenőrzé-

sére és betartására; Tevékenységeinek 

jelentős környezeti tényezőit folyamatosan 

ellenőrzi, a káros környezeti hatásokat csök-

kenti.

  Az üzemeltetésre átvett önkormányzati va-

gyontárgyak megóvására, hatékony üzemel-

tetésére és a kapacitások jobb kihasználásá-

ra különös fi gyelmet fordít.

Ennek érdekében:

  Minőség- és környezetközpontú munkavég-

zésre készteti munkatársait. Folyamatosan 

fejleszti szakmai- és munkakultúrájukat, 

meghonosítja a minőség és környezet iránt 

elkötelezett dolgozói magatartási formákat. 

Számukra kiszámítható és biztonságos mun-

kahelyet teremt, ill. tart fenn.

MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM

  Az objektív tényekre alapozott kölcsönös in-

formációcserére törekszik mind a fogyasz-

tókkal, mind a tulajdonosokkal, mind pedig a 

hatóságokkal. Ennek érdekében jó személyes 

kapcsolatot ápol velük, amelyet hatékony és 

korszerű eszközökkel is (pl. e-mail, Internet 

kommunikáció) folyamatosan igyekszik javí-

tani.

  A beszállítókkal kiszámítható és kölcsönösen 

előnyös együttműködést alakít ki, különös te-

kintettel a versenyhelyzet tisztaságára.

  Az összes műszaki szolgáltatási, üzemelteté-

si, karbantartási, beruházási, kivitelezési és 

vizsgálati feladat végrehajtásában a jogsza-

bályi előírásoknak eleget tesz. Különös fi -

gyelmet fordít a hibák megelőzésére és a hi-

baelhárítás, a helyreállítás gyorsaságára.

  A szolgáltatások és azok minőségének fej-

lesztése érdekében korszerű, időtálló tech-

nológiák és eljárások alkalmazására törek-

szik; Célja, hogy a műszaki igényességet 

összehangolja a gazdaságos megoldásokkal, 

kiaknázva a pályázati erőforrásokat.

  Egész szolgáltatási tevékenysége során, de 

különösen a hulladékkezelés, valamint az új 

beruházások, fejlesztések tervezésekor a 

környezetvédelmi szempontokat a lehető leg-

nagyobb mértékben érvényesíti;

A Társaság vezetése elkötelezett az MSZ EN ISO 

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

telményeinek megfelelő rendszer működtetése, 

valamint folyamatos fejlesztése iránt és ennek 

támogatását minden munkatársától is elvárja. 

Rendszeresen minőségcélokat tűz ki és azok tel-

jesülését, valamint a minőségi és környezetpoliti-

ka megfelelőségét és alkalmasságát átvizsgálja.

2015 évben az alábbi események valósultak meg 

a Mezőföldvíz Kft. üzemeltetési terültén.
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Minőségirányítási rendszerek

2012. november 22. óta ISO 9001:2008 minőség-

irányítási rendszert és ISO 14001:2004 szabvány 

szerinti környezetközpontú irányítási rendszert 

működtetünk, melyet külső fél (a DEKRA Certifi -

cation Kft.) tanúsít. 

Az irányítási rendszerek tanúsításai 2015.11.21-

ig voltak érvényesek, auditálásukat megújítottuk. 

Az ISO 9001:2008 minőségirányítás rendszer és 

az ISO 14001:2004 környezetirányítási rendsze-

rek az ivóvíz szolgáltatás, szennyvíz elvezetés, 

vonalas közművek kivitelezése, ár- és belvízvé-

dekezés (csapadékvíz elvezetés) tekintetében 

2018. 09.14-ig érvényesek. 

 A szabványok előírásainak megfelelően a folya-

matosan minőségügyi és környezeti teljesítmé-

nyünk fejlesztésére törekszünk. Rendelkezünk 

minőségügyi és környezeti politikával, melynek 

felülvizsgálatát rendszeresen elvégezzük. Az ivó-

vízellátás és szennyvíz elvezetés és tisztítási te-

vékenységünk kapcsán környezetvédelmi célokat 

fogalmazunk meg, melyek teljesülését nyomon 

követjük és ellenőrizzük. Hulladékkezelési, vala-

mint környezetvédelmi kárelhárítási (havária) 

tervet készítettünk. Évente auditot tartunk. 

A feltárt hiányosságokra, fejlesztendő terüle-

tekre helyesbítő, megelőző tevékenységeket indí-

tunk. Munkatársaink környezetvédelmi elhíva-

tottságát képzésekkel növeljük. Partnereink 

(külső anyagbeszállítók, vállalkozások) kiválasz-

tásánál nagy hangsúlyt helyezünk a minőség- és 

környezetirányítás terén elért eredményeikre. 

Minősített beszállítói listát vezetünk, amit min-

den évben aktualizálunk. Minősítési kritériumok 

között pénzügyi, műszaki és a szervezett üze-

meltetésnek szabályozottságát vesszük fi gye-

lembe: 140 vállalkozót, céget és szervezetet mi-

nősítettünk.

Hulladékgazdálkodás

HIR rendszerbe bejelentkeztünk. Rendelkezünk 

nem veszélyes hulladék szállítási engedélyekkel. 

A hulladékokat típus és jelleg szerint elkülönítet-

ten gyűjtjük. Több telephelyen szelektív hulladék-

gyűjtést vezettünk be papír, műanyag vonatkozá-

sában. A papírhulladék csök kentését elektronikus 

iratkezelő rendszerünk támogatja. A nyomtató 

tonerek és patronok gyűjtése központilag való-

sul meg. Az építési és hibajavítási munkálatok 

során keletkező inert (föld, kő, beton, aszfalt) 

hulladékot a keletkezés helyéről főmérnökségi 

központi telephelyünkre szállítjuk, ahonnan a 

hulladékot időszakosan átadjuk engedéllyel ren-

delkező vállalkozásnak további hasznosításra. 

A fém hulladékokat mindig az illetékes hatóság 

felé történő bejelentés után értékesítjük csak. 

A veszélyes hulladékokat az illetékes hatóság ál-

tal jóváhagyott központi veszélyes hulladék gyűj-

tőhelyen tároljuk. A hulladékok keletkezéséről 

technológiánként naprakész nyilvántartást veze-

tünk. Hulladékaink elszállításáról és további ke-

zeléséről engedéllyel rendelkező vállalkozás 

gondoskodik. 

MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM
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Szennyvízelvezetés és -tisztítás

A szennyvíztisztítás során arra törekszünk, hogy 

a befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz a kör-

nyezetet minél kevésbé terhelje és megfeleljünk 

a jogszabályi előírásoknak. Ennek érdekében fo-

lyamatosan fejlesztjük a szennyvíztisztító telepe-

ink tisztítási hatásfokát. A szennyvíztisztítás so-

rán keletkező szennyvíziszapot engedéllyel 

rendelkező vállalkozó részére átadjuk. Az iszap-

kezelést követően korlátozás nélküli kihelyezési 

engedéllyel rendelkező terméket készít, melynek 

a talajerő utánpótlásban van szerepe. Akkreditált 

laboratóriumunk rendszeresen vizsgálja a 

szennyvíz minőségét a technológia különböző 

pontjain a környezetterhelés csökkentése érde-

kében. A Baracs–Kisapostag–Mezőfalva–Nagy-

venyim térségi szennyvízelvezető rendszereken 

fellépő szaghatás kiküszöbölésére a szennyvíz 

átemelőkön vegyszeradagolást vezettünk be. 

A szennyvíztisztító telepeken az I–II. és III. tisztí-

tási fokozatú megvalósításra törekszünk úgy, 

hogy a szükséges energia és vegyszer felhaszná-

lást is optimalizáljuk. A szennyvíztisztító telepek 

energia felhasználásának optimalizálásával a 

környezetvédelmi célkitűzésünket is megvalósít-

juk. Csatornahálózatunk állapotát kamerás csa-

tornavizsgálattal alakalomszerűen ellenőrizzük. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-

víz begyűjtési tevékenységre több Baranya, Tolna 

és Fejér megyei önkormányzattal kötöttünk köz-

szolgáltatási szerződést, melyhez a szükséges 

hatósági engedélyt megszereztük a Katasztrófa-

védelem vízügyi hatósági osztályától.   

MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM
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Vízbázis védelem

Környezetvédelmi célkitűzéseink között kiemelt 

célként szerepel a Vízbázisaink hosszú távú meg-

óvása.  Ivóvízbázisaink esetében a védőterületek 

kijelölése, karbantartási és védelmi feladatainak 

megvalósítása mind az ivóvíz biztonsági felada-

taink – mind a környezetvédelmi céljaink elérését 

célozzák. Több ivóvízrendszeren üzemeltetünk 

vízbázis monitoring rendszert. 2015 évben az Er-

csi vízbázis védelembe helyezésének programját 

a DRV Zrt. vezetésével végeztük, a szükséges do-

kumentációk beszerzése miatt határidő hosz-

szabbítást kértünk.   A Nagymányok-Kismányok 

–Váralja ivóvízrendszert ellátó kutakra és a Má-

gocsi ivóvízrendszert ellátó kutakra vonatkozó 

védelembe helyezési munkákat is megkezdtük. 

Levegőtisztaság védelem

Légszennyező pontforrásokat nem üzemelte-

tünk. A folyadékos klímák éves szivárgásvizsgá-

latát elvégeztetjük. Gépjárműparkunkban törek-

szünk a minél magasabb környezetvédelmi 

besorolású gépjárművek beszerzésére és üze-

meltetésére. A környezetvédelmi előírások be-

tartása érdekében a járműveinket meghatározott 

időközönként átvizsgáltatjuk. 

A HUGO rendszer keretén belül nyomkövető be-

rendezéssel szereltük fel tehergépjárműveinket 

– útdíj fi zetési kötelezettséggel terhelt járműve-

ket –, mellyel a munkavégzés hatékonyságának 

növelése mellett a levegőszennyezés csökkenté-

sét is célul tűztük ki. 

MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM
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Víziközmű szolgáltatás

2015. évben az elsődleges cél a szolgáltatások 

átvételét követően a különböző műszaki színvo-

nalú 59 ivóvíz- és 35 szennyvízrendszerünk üze-

meltetési körülményeinek egységesítése volt, 

úgy hogy lehetőség szerint műszaki színvonal 

növekedés valósuljon meg. 

A munkavédelmi megbízott által meghatáro-

zott elvek és szabályzatok alapján kiemelt szere-

pet kapott mind az öt főmérnökségen, és az ösz-

szes víziközmű rendszerünkön az egységes 

munkavédelmi ellenőrzés és a szükséges kar-

bantartások, rekonstrukciós munkák elvégzése. 

A Vksztv. értelmében a közműtulajdonos Ön-

kormányzatokat terhelő gördülő fejlesztési ter-

vek előkészítése és azok egyeztetése – a műszaki 

indokoltság és tulajdonosi igények összehangol-

ása – jelentős műszaki támogatói feladatot jelen-

tett a főmérnökségek részére.  

A műszaki-informatikai rendszer (MIR-GIS-

PÁN) alkalmazásával kapunk képet az üzemelte-

tett víziközmű rendszerek hiba típusaira és terü-

leti eloszlására vonatkozóan. A munkatársak 

munkaidő szükségletét is regisztráljuk. A 2015 

évi GFT tervezésénél is fi gyelembe vettük a MIR 

által gyűjtött műszaki hibák statisztikai elemzé-

sét.

Az öt főmérnökségi beszámoló a jelentősebb re-

konstrukciókat és üzemeltetési tapasztalatokat 

mutatja be, melyben a hálózati veszteségek és a 

gyakori hibák lehetséges okait is elemezzük. 

Paksi Főmérnökség

A Paksi Főmérnökség legjelentősebb esemé-

nye, a paksi szennyvíztisztító telep rekonstrukci-

ója és próbaüzeme 2015 áprilisban fejeződött be. 

A szennyvíztisztító telep működési engedély ké-

relme benyújtásra került. 

A paksi szennyvíztisztító telep tisztító kapacitá-

sának terhére – a megvalósított tisztítás techno-

lógiai lehetőségeinek fi gyelembe vételével  – hul-

ladékkezelési engedély kérelmet nyújtottunk be, 

mellyel a Paksi Hulladéklerakóból származó 

csurgalékvíz befogadását és kezelését látjuk el. 
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 A 2014 év végén szolgáltatásra átvett gerjeni ivó-

víztisztító mű üzemállapotának fenntartása és 

ivóvízminőségi határértékek között tartása jelent 

folyamatos kihívást. 

A 2012-ben ivóvízminőségjavító program kere-

tében felújított víztisztító mű vastalanító kapaci-

tása és a meglévő vízmű teleptől 950 méter tá-

volságra létesített II. számú új kút által biztosított 

víz vastartalma nem volt összehangolva. A víz-

tisztító mű optimalizálási és beállítási folyamata 

a technológiát szállító cég bevonásával 2016 év 

tavaszán lezárul.

A nagydorogi szennyvíztisztító telep szennye-

zés csökkentési ütemterve elfogadásra került, a 

telep még nem tudja biztosítani a kívánt tisztítási 

hatásfokot. 

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések 2015 

évben:

  A Paks vízellátó rendszerhez tartozó III/3 kút 

felújításra került. A diagnosztikai vizsgálatok 

után a kútba új termelőcső és szűrők kerül-

tek, hozama a korábbi, a fúráskori hozamra 

nőtt.

  A Paks vízbázis III/2 és III/9 termelő kutaknál 

energiaoptimalizálást végeztünk, a kutak 

energiafelhasználása 16%-kal csökkent. 

  Paks, Pongrácz Sándor utca ivóvíz gerincve-

zeték és bekötővezetékek cseréje történt 

meg. Az elavult, gyakori hibával terhelt az-

besztcement csövek műanyag csövekkel ke-

rültek kiváltásra.

  Paks-Cseresznyéspuszta hidrohenger gépé-

szeti felújítását és festését végeztük el.

  Paks és Paks-Dunakömlőd szennyvízrend-

szeren 6 db tartalék szivattyú került vásár-

lásra és beüzemelésre, továbbá 4 db szenny-

vízátemelő villamos felújítása készült el. 

   Nagydorog vízrendszeren szakaszoló tolózá-

rak cseréje, 1 db búvárszivattyú vásárlása 

történt, és 2 db tűzcsap cseréjét végeztük el. 

A szennyvíztisztító telep beüzemelésével és 

üzemeltetésével kapcsolatban technológiai 

problémák jelentkeztek, a szennyvíztisztító 

telep áttervezése, engedélyeztetése, átépíté-

se folyamatban van. 

   Sárszentlőrinc és Uzd vízellátása összekap-

csolásra került a KEOP - 1.3.0./09-11-2012-

0013 azonosító számú projekt megvalósulá-

sával, és elkészült az ivóvízminőségjavító 

beruházás, a rendszer beüzemelése után 

problémamentesen működik. A hálózati szi-

vattyú nyomástartó üzemeltetés lehetőségét 

építettük ki, hogy az Uzd távvezeték meghibá-

sodása esetén Sárszentlőrincen a szolgálta-

tás fenntartható legyen. A hálózaton 2 db sza-

kaszoló tolózárcserét hajtottunk végre. 

   Györkönyben szakaszoló tolózárcserék tör-

téntek.

   Dunaszentgyörgyön a díjban lévő fejlesztési 

forrást az Önkormányzat saját erő biztosítá-

sával növelte, amely segítségével a szenny-

vízelvezető rendszer felújítása megtörtént.

   Gerjen ivóvízellátás vízminőségi gondjaira 

fejlesztési tervet nyújtottunk be az Önkor-

mányzat felé, amelyet támogatott. A vízter-

melő és víztisztító rendszer átalakítása a fo-

lyamatos szolgáltatás mellett történik, a 

fejlesztés várható befejezése 2016. május. 

A szennyvízelvezető rendszeren szintén ön-

kormányzati saját forrás biztosítása mellett a 

szennyvízátemelők, köztük a regionális La-

jos-majori átemelő felújítása történt meg.

   Németkéren tartalék búvárszivattyút szerez-

tünk be és helyeztünk üzembe.
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   Tengelicen és Tengelic-Szőlőhegyen kútve-

zérlések kiépítése, a szennyvízrendszeren 

önkormányzati saját forrás biztosítása mel-

lett szennyvízátemelők felújítása történt meg.

Vízveszteség-elemzés: 

A Paksi ivóvízrendszeren (vízveszteség: 27%) az 

alkalmazott tisztítási technológiai visszaöblíté-

sek, a csőtörések és a tűzcsap próbák, a külterü-

leti részeken (Dunakömlőd, Csámpa, Cseresz-

nyés) az alacsony vízfogyasztás és az ágvezetékek 

miatti pangó vizek öblítése, hálózat tisztítása is 

befolyásolja a hálózati veszteséget.   

Sárszentlőrinc ivóvízrendszeren (53%) a háló-

zati veszteség jelentős részét képezi az újonnan 

kialakított hálózati szakasz és víztechnológia mi-

atti gyakori hálózatöblítés és szűrőöblítés, illetve 

a technológia beállításakor még jelentkezett a 

víztározó medence túltöltése is.

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

A gerjeni hálózati veszteséget (46%) jelentősen 

megnövelte az ivóvíztisztító mű beállítási nehéz-

ségeiből adódó ivóvízminőségi problémák miatti 

gyakori hálózatöblítés, a technológiai szűrőöblí-

tések. 

Nagydorogon (35%) a hálózati hibák, csőtöré-

sek, a vezetékrendszer és a víztározók öblítése is 

növelik a felhasznált méretlen ivóvíz mennyi-

ségét. 

Dunaszentgyörgyön (20%) a hálózatöblítésen 

és a csőtöréseken kívül még medence túlfolyás 

történt technológiai hiba miatt, melyet azóta 

megszüntettünk. 

A paksi főmérnökség hibastatisztikája: 
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Dunaföldvári Főmérnökség

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

2015-ben az Előszállás település Önkormányzata 

által KEOP pályázati forrás felhasználásával 

megvalósított szennyvízberuházást vette át üze-

meltetésre a Dunaföldvári Főmérnökség. A pró-

baüzemet követően az üzemeltett települési köz-

művagyon 6 db szennyvíz átemelővel, 21 ezer 

méter gerinc hálózattal, 10 ezer méter bekötő 

vezetékkel, 947 új szennyvíz bekötéssel és 1 db 

szennyvíztisztító teleppel bővült.

A főmérnökség gépparkja a beruházás keretén 

belül kiegészült egy új Renault szennyvízszip-

pantó gépjárművel.

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések 2015 

évben 

Víztermelés és vízellátás:

  Dunaföldvár vízbázisokon a kutak állapot fel-

mérése, vízhozam mérése.

  Madocsán 2-es kútszivattyú üzemi bejelzés, 

tolózárak beépítése. 

  Rácalmáson a vízműépület tetejének újraszi-

getelése. 

  Előszállás-Daruszentmiklós irányítástechni-

ka felújítása. 

  Baracson Scada megjelenítés, kommuniká-

ció kiépítése.

  Kisapostagon irányítástechnika felújítása.  

  Nagyvenyim: vezetéképítés és aknafelújítás. 

Szennyvízelvezetés és tisztítás:

  Dunaföldváron Bölcskei úti, Mélyúti, Móricz 

Zs. átemelőszivattyúk felújítása.

  Bölcskén végátemelőben szivattyú felújítás.

  Madocsai Kisregionális Szennyvízrendszeren 

légfúvó villanymotor cseréje, 2 db recirkulá-

ciós szivattyú felújítása. 

  Rácalmáson a szennyvíztelep iszapfeladó szi-

vattyú teljes mechanikai felújítása.

  Dél-Fejér szennyvízrendszeren végátemelő 

szivattyúk felújítása, vegyszeradagolók 

üzembe helyezése.
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Az üzemeltetést és a hibaelhárítást bemutató statisztikai adatok: 

Dunaföldvár I/5 kút (Hősök tere)
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A Főmérnökség által üzemeltetett településeken 

a hálózati vízveszteségekre általánosságban el-

mondható, hogy a településen  végrehajtott 

üzemszerű karbantartás,  hálózatöblítés és me-

dencemosás, glóbusz takarítás, és a csősérülé-

sek, csőtörések eredményeznek vízveszteséget. 

A hálózati veszteséget még befolyásoló tényezők 

a méretlen átalány fogyasztók, a méretlen közki-

folyók és a közterületi tűzcsapok időszakos el-

lenőrzése és azok használata, és esetleges vízlo-

pások.

Madocsán (vízveszteség: 30%) a hálózati vesz-

teség részét képezi még, hogy az általunk üze-

meltetett szennyvíztisztító telepeken a szennyvíz 

iszapprések üzemeltetéséhez és karbantartásá-

hoz felhasznált vízmennyiség is. 

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

Az előszállási hálózati veszteséget (49%), mely 

főmérnökségi szinten kiemelkedően magas, az 

eredményezi, hogy 2015 évben fejeződött be a te-

lepülési szennyvízhálózat, a szennyvízátemelők 

és szennyvíztisztító telep építése, ahol az öblítés-

hez és a víztartási próbákhoz illetve átöblítések-

hez is használtak méretlen közkifolyókból háló-

zati ivóvizet. 

A Dunaföldvári ivóvízrendszeren (27%) a háló-

zati hibák, a vezeték rendszer –és víztározók öb-

lítése is növelik a felhasznált méretlen ivóvíz 

mennyiségét. 

előszállási szennyvízgyűjtó jármű



33

értékteremtés és piacok

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

Pécsváradi Főmérnökség

A Pécsváradi Főmérnökség területén 2015. év-

ben jelentős hálózatrekonstrukció illetve háló-

zatbővítés nem történt. Alapvetően a főmérnök-

ség dolgozói a napi rendszeres üzemeltetési 

feladatokat végezték. A főmérnökség területén 

sok a kis lélekszámú település, ahol az árbevétel 

arányos bérleti díj is ezáltal alacsony. Ezekből a 

bérleti díjakból sem hálózat felújításra, sem fej-

lesztésre nem jut. 

A legnagyobb bérleti díj bevétellel rendelkező 

település Pécsvárad, itt viszont a 2015. évben 

olyan felújításokra ment el a pénz, ami a szenny-

víztelep folyamatos üzemeltetése miatt elenged-

hetetlenül szükséges volt.

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések 2015 

évben:

  Pécsvárad szennyvíztelep frekvenciaváltó 

csere

  Pécsvárad szennyvíztisztító telepi szivattyúk 

felújítása

  Erdősmecske patak feletti cső csere

  Zengővárkony szennyvíz átemelőbe szivattyú 

felújítás

Az üzemeltetést és a hibaelhárítást bemutató 

statisztikai adatok:
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Pécsváradi Főmérnökség hálózati veszteségei-

nek alakulása 

Az előző időszakokhoz képest a települések 

egy részénél a hálózati veszteség meglepően és 

a várakozásokkal ellentétesen jól alakult, a má-

sik részüknél viszont a vártnál rosszabbul. 

(Erdősmecske 37 %, Pécsváradi regionális rend-

szer 33%).

Erdősmecskén 2015. évben semmi olyan rend-

kívüli esemény nem zavarta az üzemeltetést, ami 

magyarázatot adhatna erre a magas vízveszte-

ségre. Ennek az adatnak a birtokában elsőrendű 

feladatunk utánajárni a vízveszteség okának.

pécsváradi szennyvíztelep

fekedi vízmű épület
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Ezt kell tenni a pécsváradi rendszer vonatko-

zásában is, ahol a településenkénti fogyasztáso-

kat megvizsgálva kell kiszűrni azt vagy azokat a 

hálózati rendszereket, amelyeknél az elvárt 

szintnél magasabb a veszteség. Pécsváradon 

2015-ben találtunk több olyan csőtörést, ami so-

káig rejtve maradt és ott elfolyhatott jelentős 

mennyiségű víz. Pécsvárad az a település ahol 

annak ellenére, hogy az elmúlt tíz évben (2000-

2010) jelentős hálózatrekonstrukciók készültek, 

még mindig sok a régi, több mint negyven éves 

azbesztcement cső és sok a szintén 40 év feletti 

horganyzott házi bekötés. Lehetőségeinkhez 

mérten folytatni kell a hálózat felújítását.

A pécsváradi rendszert, ha szétbontjuk telepü-

lésekre és településenként megvizsgáljuk a 

veszteségeket, akkor már árnyaltabb képet ka-

punk.

Pécsvárad vonatkozásában egyértelműen lát-

szik, hogy az év közben jelentkező két-három na-

gyobb rejtett (tehát több nap után feltörő) csőtö-

rés, illetve a régi vezetékhálózat minősége okozta 

a hálózati veszteség jelentősebb részét. 

Zengővárkony vonatkozásában a 2015. év ele-

jén jelentkező rejtett csőtörés (melyet csőtörés- 

kereső vállalkozással vizsgáltattunk meg) volt az 

oka a jelentősebb veszteségnek.

Lovászhetény, Nagypall és Szilágy viszonylag 

új műanyag csőből készült hálózat, itt jelentő-

sebb veszteség nem is mutatkozik.

Martonfa szintén egy viszonylag új műanyag-

csöves hálózat. Itt a jelentős veszteség okára 

nem találtunk műszaki magyarázatot. Ez a hi-

ányzó vízmeny nyiség (2-3000 m3) egy ilyen kis 

falu vízgazdálkodásában már akkora mennyiség, 

ami jelentősen megemeli a veszteség százalékot. 

Itt mindenképpen meg kell vizsgálni a hálózatot, 

a szerelvényeket. Első körben külső segítség 

igénybevétele nélkül, a saját dolgozók bevonásá-

val kell vizsgálat alá vonni a martonfai hálózatot.

pécsváradi szennyvíztisztítótelep
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Százhalombattai főmérnökség

2015 évben a százhalombattai ivóvíz- és szenny-

vízrendszeren üzemeltetési feladatainkat láttuk 

el, a fejlesztési és rekonstrukciós munkák jelen-

tős részét az Önkormányzattal történt megálla-

podás hiányában elhalasztottuk,  csak a bizton-

ságos vízellátás és szennyvízszolgáltatás 

biztosítása érdekében végeztünk rekonstrukciós 

munkákat.

Az Ercsi vízbázisból a 2015 évben Érd felé tör-

tént víz értékesítés 628 506 m3, mely jelentős nö-

vekedés a 2014 évhez képest. 

 

Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések 2015 

évben:

  Ercsi Galambköz NA 300 vezeték csere 

  Közterületi közkutak cseréje 4 db

  Tűzcsapkarbantartások 2 db

  Motoros láncos emelő

  Woma haszongépjárműre hidraulika szivaty-

tyú szerelése

  A légfúvó gépházban a légfúvók javítása és 

karbantartása

  Ilonka utcai házi bekötés javítás

  Oxigén mérők javítása, kalibrálása.

Az üzemeltetést és a hibaelhárítást bemutató 

statisztikai adatok: 186 hiba vízágazaton, 270 hiba 

szennyvízágazaton. 

A települési 28%-os hálózati veszteségben a 

hálózati üzemeltetési feladatok között a hálózat 

öblítések, medence és glóbuszok mosása, a vá-

rosi közterületi tűzcsapok időszakos ellenőrzé-

séből és szennyvíztisztító telepi mosatásokból 

eredő vízfelhasználás is jelentkezik.

A hálózati hibákat, azokat követő vízzavaroso-

dásokat csökkentő hálózatöblítés is méretlenül 

jelentkezik. 

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

százhalombattai szennyvíztisztítótelep
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Bonyhádi Főmérnökség

A Bonyhádi Főmérnökség által ellátott 16 telepü-

lésen 13 ivóvízrendszert és 9 szennyvízrendszert 

üzemeltet a Mezőföldvíz Kft. 2015 évben nem tör-

tént bővülés és jelentősebb változás az ellátási 

területen.

A Kismányok-Nagymányok-Váralja ivóvízrend-

szerhez tartozó Nagymányoki kút és a Kakasdi 

kút melléfúrásos felújítással valósult meg Bel-

ügyminisztérium által nyújtott Vis maior támoga-

tással. A kutak üzembe vétele megtörtént.   

A bonyhádi regionális szennyvízrendszer (Bony-

hád, Cikó, Kakasd, Kismányok és Nagymányok) 

üzemeltetése egyre nagyobb kihívást jelent, a te-

lepülési átemelők karbantartása és átemelőszi-

vattyúk üzemfenntartása heti és szinte már napi 

feladatot jelent a bonyhádi szennyvízágazat mun-

katársai részére.

A szennyvízhálózatot terhelő idegen (szálas)

anyagok rendszerbe jutása okozza a legnagyobb 

problémát illetve a szennyvízhálózatba vezetett 

idegen (csapadék) vizek miatti kiöntések és üze-

meltetési problémák. 

A bonyhádi szennyvíztisztító telep rekonstruk-

ciójára Bonyhád Város Önkormányzata szerző-

dést kötött a társasággal. 
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Jelentősebb rekonstrukciók, fejlesztések 2015-

ben:

Vízellátás:

  Bonyhádon:

2 db búvárszivattyú vásárlása a 16. és 19. sz. 

kutakba

Búvárszivattyú vásárlása a 9. sz. kútba

Kórház bejárathoz NA 100-as FF tűzcsap be-

építése

  Cikón:

GPRS rendszer kiépítése Kúttelepre

  Kisdorogon:

Kútba tartalék szivattyú vásárlása

  Nagymányokon:

Bartók–Fenyves összekötő vezeték építése

vízvezeték építése

Irányítástechnikai rendszer kiépítése nyersvíz 

medencéhez

  Kismányokon:

Kútba szivattyú vásárlása

  Kisvejkén:

GPRS rendszer kiépítése 1. sz. kúthoz

  Lengyelen:

GPRS rendszer kiépítése 1. sz. kúthoz

  Závodon:

GPRS rendszer kiépítése 1. sz. kúthoz

  Mágocson:

Tartalék szivattyú vásárlása I. sz. kúthoz

 

Szennyvízelvezetés és tisztítás:

  Bonyhádon:

Szennyvíztelepen Aerzen fúvó felújítása

GPRS rendszer kiépítése Bezerédj és Cikói 

u-i átemelőkbe

Majosi főátemelőben lévő Flygt szivattyú fel-

újítása

Borbély utcai átemelőben lévő Flygt szivattyú 

felújítása

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

Szennyvíztelepi szivattyú felújítása

Gyár és Székely M. utcai átemelők felújítása

Rákóczi utcában szennyvízbekötésre vissza-

csapó beépítése

Borbély utcai átemelőben lévő Flygt szivattyú 

felújítása

  Hidason:

Svedala szivattyú kiváltása Grundfos típusú 

szivattyúra a Jókai utcai átemelőben

  Mőcsényben:

Piranha szivattyú vásárlása, és beépítése

  Váralján:

IV. sz. átemelőbe szivattyú vásárlása

  Mágocson:

Főátemelői Flygt szivattyú felújítása

Vízveszteség elemzése: 

A technológiai víz csak a vastalanító vissza-

mosatáshoz  és a hálózat öblítéshez használt vi-

zet tartalmazza, ezeken kívül a  a csőtöréseknél 

elfolyt víz is a hálózati veszteséget növeli. Ehhez 

jön még a méretlenül vételezett vízmennyiség 

(tűzcsap, közkút), a manipulálás a mérőkkel (lo-

pás).

A kiugróan magas hálózati veszteséget mutató 

rendszereknél, mint például a Nagymányok tér-

sége (46 %), Kisdorog (49%), Cikó (43%), Hidas 

(36%) víziközmű rendszerein a hálózati veszteség 

okai: a kivitelezés során használt rossz minőségi 

anyagok (KPE összekötő idom, horganyzott cső, 

acélcső, alumíniumból gyártott EKS, FKS, meg-

csapoló híd, T-idom). Az idom- és csőcseréket 

sok helyen elkezdtük elvégezni, a rekonstrukció 

folyamatos. 

A hálózati veszteség adatok kimutatásaiban 

nincs levonva a felhasznált technológiai víz: szű-

rő visszamosatások és ivóvízrendszer hálózat 

öblítések.
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Az üzemeltetést és a hibaelhárítást bemutató statisztikai adatok:

bonyhádi főmérnökségi központ
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Az alábbi statisztikai adatok a teljes ellátási terü-

letre vonatkozóan mutatják be a hibák valószínű-

síthető okait. 

A 2015. évi hibastatisztika alapján jól látszik, 

hogy az ivóvízágazati hibaforrások között a rend-

szerek elöregedése a legjellemzőbb hibaforrás, 

az egyéb kategóriában a vezetékeket és műszaki 

objektumokat érő együttes behatásokat értjük, 

például gyökér benövés, külső környezeti beha-

tások.

A szennyvízágazat esetében a rendszerben 

lévő idegen anyagok (rongy, idegen vizek és 

szennyeződések) okozzák a legtöbb hibát, az 

egyéb kategóriába például az átemelők szintjel-

zőinek a hibája jelentkezik.
bonyhádi víztisztítómű
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megrongálódott szennyvízátemelő szivattyúvillamossági felújítások
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Laboratórium tevékenysége 

A Vízminőségellenőrző Laboratórium a 2015. 

évet változatlan személyi állománnyal kezdte, te-

vékenysége továbbra is két telephelyen történik. 

A laboratórium kémiai részlege a paksi szenny-

víztisztító telephelyen, a mikrobiológiai részlege 

a kaposszekcsői telephelyen működik. 

A laboratórium elsődleges feladata az általunk 

üzemeltetett terület vízminőségellenőrzési fel-

adatainak ellátása. Ez a két fő ágazatot, a víz- és 

a szennyvízágazatot is érinti.

A vízágazaton minden általunk üzemeltetett 

vízmű/település rendelkezik a közegészségügyi 

hatóság által jóváhagyott éves vizsgálati tervvel, 

ami meghatározza minden településen a vizsgá-

landó minták számát, és azon belül is a vizsgá-

landó fi zikai, kémiai és mikrobiológiai összete-

vőket. Ezen feladatokat a laboratórium havi 

tervek alapján végzi el.

A szennyvízágazaton szintén minden szenny-

víztisztító telep rendelkezik a környezetvédelmi 

hatóság által jóváhagyott vizsgálati tervvel (önel-

lenőrzési terv). Ezek alapján a laboratóriumnak 

kell az esedékes minták megvételéről a helyi fő-

mérnökségek közreműködésével gondoskodnia, 

és elvégezni azok vizsgálatát.

Akkreditálás

A fenti vízminőségellenőrzési feladatok ellátásá-

hoz a laboratóriumnak a Nemzeti Akkreditáló 

Testület által kiadott akkreditációval kell rendel-

keznie. Az akkreditáció megújítása 2015-ben 

esedékes volt. A 2014 októberében beadott kérel-

münk alapján 2015 júniusára a laboratórium újra 

akkreditált státusszal rendelkezett.

paksi vízminőségellenőrző labor

Vizsgált minta darabszámok
ivóvíz szennyvíz fürdővíz talajvíz összesen
2 022 436 1 570 5 4 033

Mintaszámok

Az előző évhez képest jelentős változás volt a 

bérmunkában vizsgált vízmű társaságok piacá-

nak megszűnése, ami leginkább az ivóvíz minták 

számának csökkenését eredményezte. Nagyobb 

részük idegen üzemeltetőhöz kerül (Tamási, Si-

montornya), kisebb részük hozzánk. A vízminő-

ségjavító programokhoz köthető próbaüzemi 

minták száma az év végére jelentős darabszámot 

ért el. Amennyiben lehetséges, ilyen munkákra 

továbbra is pályázunk, bár a munkák száma és a 

megbízás esélye is meglehetősen bizonytalan.

A számokból látható, hogy a paksi részlegnél a 

saját minták dominálnak, kb. 40% volt a bérmun-

ka, a kaposszekcsői részlegnél a bérmunka kb. 

60%. A bérmunkában elvégzett minták arányát 

az első félévhez képest jelentősen sikerült emel-

ni. A bérmunka zömét a fürdő és wellness üze-

meltetőknél végzett vizsgálatok adják.
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Kifogásoltság

Az üzemeltetési területünkön szolgáltatott víz 

minőségét a víz kifogásoltságával jellemezhet-

jük, vagyis hogy a vízműrendszereken vett min-

ták milyen arányban feleltek meg a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak. A táblázatból látható, 

hogy a bakteriológiai és mikroszkópos biológiai 

vizsgálatokat tekintve nagyon csekély a kifogá-

soltság, illetve nem megfelelőség. A kémiai vizs-

gálatoknál a nem megfelelőséget döntő részben 

egy vízműnél fellépő fl uorid probléma, illetve 

egy-két településen technológiai hiányosságok-

ból adódó nitrit problémák okozták. A kifogásolt 

minták jelentős része a nyers vizek (kutak) min-

táiból adódik, illetve megoldatlan ammónium és 

vas-mangán eltávolítási, és rosszul működő vas–

mangántalanítási technológiákból. 

Mezőföldvíz ivóvízminták kifogásoltsága

Bakteriológia: 954 mintából 10 (nem megfelelő: 

3), kémia: 1064 mintából 248 kifogásolt, 39 nem 

megfelelő, teljes minta: 1390 darabból 250 kifo-

gásolt, 41 nem megfelelő. 

Árbevétel

A külső megrendelők széles köre keresi labora-

tóriumunkat vizsgálati megrendelés végett. 

2015-ben a megrendelőink száma meghaladta a 

100-at. Jelentős részük, megközelítőleg 60% 

egy-két minta vizsgálatát kéri, de általában ők is 

visszatérő ügyfelek. 

A vízágazati bevételeket korábban nagyrészt a 

megyében még meglévő kisebb vízművek adták, 

ami a fent említettek miatt gyakorlatilag meg-

szűnt, az egyedi vizsgálatokat kérő és az esetle-

ges vízminőségjavítási technológiákat kivitelező 

megrendelők maradtak. 

A szennyvíz ágazati bevételeket az elmúlt év-

ben szintén a vízműüzemeltetők, illetve az új tisz-

títótelepeknél elnyert próbaüzemi munkák adták, 

melyek jórészt szintén kifutottak. 

A fürdővizek vizsgálata adja jelenleg a legtöbb 

bevételt. Mivel a fürdők, gyógyszállók üzemelte-

tői a vízművektől függetlenek, nagy hangsúlyt 

fordítunk ezen munkák megtartására, és ha le-

hetséges bővítésére, mivel ezen a területen 

hosszabb távon is folyamatos bevételt remélhe-

tünk. Tőlünk független okok miatt egy nagy für-

dőt nem sikerült megtartanunk. Ennek ellenére 

egyedül ezen a területen sikerült a bevételeket 

növelnünk.

Új megrendelőkkel is sikerült szerződéseket 

kötni, melyektől árbevétel növekedést remélhe-

tünk.

Vízmérőjavítás és hitelesítés

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2015 év 

februárjától saját vízmérő hitelesítési engedéllyel 

rendelkezik. 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

által engedélyezett és felügyelt vízmérő hitelesítő 

laboratórium a szükséges kezelő személyzettel a 

társaság rendelkezésére áll – vízmérőinek hite-

lesítése céljából.

vízmérőjavító műhely
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Építőipari tevékenység

Paks Vácika utca területén kialakítandó lakó-

telkes övezet vízellátás, szennyvízelvezetés kivi-

telezése

A Mezőföldvíz Kft. 2015 évi legnagyobb kivitelezé-

si tevékenysége a Paks, Vácika területén ivóvíz és 

szennyvízhálózat kivitelezési munkálatai voltak. 

A kivitelezés során 1978 m víz és 1859 m szenny-

víz vezeték került lefektetésre.

A munka a tervezett ütemben zajlott és határ-

időre elkészült. A beruházás májusban kezdő-

dött, a műszaki átadás 2015. október 28-án meg-

indult. Az eljárást 2015 novemberében lezártuk. 

A Mezőföldvíz Kft.-vel szolgáltatási szerződéssel 

rendelkező ingatlantulajdonosok már rákötöttek 

a rendszerre. A beruházás Paks Város Önkor-

mányzatának saját költségvetéséből valósult 

meg. 

A Mezőföldvíz Kft. a kivitelezést nagyobb rész-

ben saját kapacitásának terhére, kisebb részben 

alvállalkozó bevonásával oldotta meg, az előké-

szítést és a kivitelezés bonyolítását saját műsza-

ki kollégáink végezték el.  

Összköltség: 193 000 000 Ft 

Kivitelezés által érintett ingatlanok száma: 176 db

Bekötések száma az ivóvízhálózaton: 35 db

Bekötések száma a szennyvízhálózaton: 28 db

Paks város utca felújítási programjának keretén 

belül még az alábbi utcák ivóvíz közművesítésé-

ben működtünk közre alvállalkozói szerepkör-

ben: Duna utca, Eötvös utca, Hattyú utca és Vö-

rösmarty utca 

A fővállalkozó minden esetben a DC Dunakom 

Plusz Kft. volt, a kivitelezések minden utcában 

határidőre és költségkereten belül megvalósul-

tak.

Kiegészítő tevékenység

Paksi Gyógyfürdő 

A Paksi Gyógyászati Központ kialakításában, 

üzemeltetésében és annak előkészítésében 2013 

augusztusától veszünk részt. Elsősorban a víz-

gépészeti üzemeltetés és karbantartás a felada-

tunk 5 fővel. 

2015. évben is két nagy – leállással egyben 

megtartott – karbantartást végeztünk. 2015.

március 28. és április 02. között, és 2015. október 

25. és október 30. között, amikor teljes körű me-

dencetakarítások, fertőtlenítések és a gyógyfür-

dő gépészetéhez köthető összes karbantartási 

munka elvégzésre került. Ezen kívül 2015. július 

24-től 26-ig egy úgynevezett kis karbantartás ke-

retén belül a fontosabb gépészeti és medence-

térben szükséges karbantartási feladatokat el-

végeztük, általános fertőtlenítéssel együtt.

2015. évben az előző évhez hasonlóan a teljes 

épület éves garanciális bejárása történt meg.  

Az év végén pedig kivitelezésre és átadásra ke-

rült a – rendszer kapacitására jobban optimali-

zált – új gáztalanító, befejeződött az egyhónapos 

előírt próbaüzem, ami jól sikerült, így elindítható 

az engedélyezési folyamat.

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK



értékteremtés és piacok

Csapadékvíz-elvezető hálózat karbantartása 

Paks város zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető 

csatornák és árkok üzemeltetése Paks Önkor-

mányzatával kötött szerződés szerint valósult 

meg. 2015. évben 39.176 folyóméter nyílt árok ta-

karítása és 4.000 folyóméter zárt csapadékcsa-

torna mosatása valósult meg. Zárt csatornák 

esetében tisztítás, hálózatmosatás, 32 db víznye-

lőszem cseréje, valamint 21 m keresztvíznyelők 

cseréjének kivitelezése történt. Az éves ütem-

tervben leadott egyedi nyíltárkos feladatok mind-

egyikét elvégeztük. Nyílt árkok felújítása három 

alkalommal történt (Páli föld árok burkolása 150 

m hosszban, Híd árok, Rákóczi utca 3. ingatlano-

kon belüli árok burkolása 40 m hosszban, Mária–

Szérűs utcák közötti ingatlanokon belüli nyílt 

árok burkolása 70 m hosszban), ezek mellett a 

Szennyvíztelepi árok, Molnár árok és a Záportá-

rozók folyamatos takarítását elvégeztük.

Átadásra került két új záportározó: a Duna-

kömlődi úti és az újonnan létesített Páli mentesí-

tő zsiliphez tartozó Páli záportározó.

Ár- és belvízvédelem 

Paks Város Önkormányzatával kötött szerző-

dés keretében a Mezőföldvíz Kft. 365 napos ár-

víz-belvíz készenléti ügyeleti szolgálatot biztosít. 

2015. évben rendkívüli esemény nem történt. 

A csapadékvíz-elvezető rendszerekhez tartozó 

árvízvédelmi zsilipeken működő automata bel-

vízátemelő és átemelő szivattyúk üzemeltetése, 

ellenőrzése, karbantartása folyamatosan műkö-

dik. Az általános állagmegőrzési és karbantartá-

si munkáat végeztük el, a jelenleg meglévő 6 db 

zsilipnél. (Árok utcai zsilip, Páli ároki zsilip, Tes-

co zsilip, Lakótelepi zsilip, Molnár ároki zsilip és 

Szennyvíztelepi zsilip.)

2015. év nyarára elkészült az újonnan kivitele-

zett Páli mentesítő zsilip a hozzá tartozó 2 db 

nagyteljesítményű automata belvízátemelő szi-

vattyúval.

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

csapadékvíz zsilippaksi gyógyfürdő
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Paksi Ürgemezei Strand 

A Paksi Ürgemezei Strand felkészülési és üze-

meltetési feladatait 2015-ben már kilencedik éve 

látta el a Mezőföldvíz Kft.

A nyárra felkészítési, felkészülési munkák 

alatt elvégzésre kerültek az általános állagmeg-

őrzési és gépészeti munkák.

A strand vegyszeradagoló helyiségei teljes fel-

újításra kerültek, amely már ÁNTSZ engedélyhez 

kötött volt, ezen kívül megtörtént a pénztárhelyi-

ségek nyílászáróinak cseréje, teljes felújításra 

került a strand elsősegélyhelyiség, és további 

munkálatok.

A paksi ürgemezei strand 2015-ben nagyon jó 

évet zárt, személyforgalma felülmúlta a két évvel 

ezelőtti év teljesítményét is. Megrendezésre ke-

rült a már hagyományosan itt tartott Tűzkakas és 

Atomzsaru Strandfoci Bajnokság, továbbá a Nagy 

Sportágválasztó rendezvény is. 

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

paksi ürgemezei strand

paksi ürgemezei strand
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MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

Elsődleges tevékenység összefoglaló adatai

IVÓVÍZ ÁGAZAT

Főmérnökség Ellátott 
települések 

száma

Ellátott 
lakosság 

száma

(Gerinc) 
vezeték-

hossz

Üzemelő 
kutak száma

Kitermelt/átvett 
vízmennyiség (m3/

év)

BONYHÁDI 16 28 869 204 222 37 1 432 909

DUNAFÖLDVÁRI 9 31 140 274 314 18 1 698 305

PAKSI 9 29 358 225 585 31 1 827 268 

PÉCSVÁRADI 12 8394 122 926 10 436 189

SZÁZHALOMBATTAI 1 18 482 90 990 11 2 090 550

ÖSSZESEN 47 116 243 918 037 107 7 485 221

SZENNYVÍZ ÁGAZAT

Főmérnökség Ellátott 
települések 

száma

Ellátott 
lakosság 

száma

(Gerinc) 
vezeték-

hossz

Üzemelő 
átemelők 

száma

Tisztított/átadott 
szennyvíz-

mennyiség (m3/év)

BONYHÁDI 15 28124 228 083 163 901561

DUNAFÖLDVÁRI 9 33 425 280 265 67 1 217 669

PAKSI 5 31942 135 957 25 913 839

PÉCSVÁRADI 4 4959 39 657 4 224 529

SZÁZHALOMBATTAI 1 18482 63 532 12 947 165

ÖSSZESEN 34 116 932 747 494 271 4 204 763
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EREDMÉNYKIMUTATÁS, BEVÉTELEK

Az árbevétel alakulása a tevékenységünk jellegé-

ből adódóan a növekedést és a kedvező időjárást 

mutatja. A 2015 évi árbevétel 2.826 M Ft volt, a 

bevételek pedig 2.858 M Ft. Az értékesítés árbe-

vételei között 79%-ot tett ki az elsődleges tevé-

kenységek árbevétele és 21%-ot a másodlagos 

tevékenységek.

A növekedés előtti bázis évnek tekintett 2011-hez 

képest 2015-ben 3,6-szoros növekedés történt. 

A mennyiségeknél is bemutatott időjárási kö-

rülmény és a 2014 negyedik negyedévében csat-

lakozott 5 település egész éves fogyasztása 

eredményezte a bevétel kedvező alakulását az 

előző évhez képest. 

Az előző évhez képest az árbevétel 12%-kal növekedett. 
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A költségek, ráfordítások vizsgálatakor megálla-

pítható, hogy a költségek, ráfordítások nagy ará-

nyát az 50%-ot képviselő anyagjellegű ráfordítá-

sok (ezen belül az ötödét, az összes költség, 

ráfordítás tizedét jelentő villamos energia költ-

ség), a 30%-ot jelentő személyi jellegű ráfordítá-

sok, valamint az állami, önkormányzati adókon 

kívül még az értékvesztést magában foglaló 

egyéb ráfordítások adják. 

A kiugróan magas összegű közművezetékadó 

(210 M Ft) az elsődleges tevékenységből szárma-

zó árbevétel 9,4%-át viszi el, ami a rezsicsökken-

tésből adódó nem egészen 10%-nyi árbevétel-

csökkenéssel (mintegy 150 M Ft) együtt erősen 

befolyásolja a társaság eredményességét. 

Az előző évhez képest az anyagjellegű és sze-

mélyi jellegű ráfordítások együttes növekedési 

üteme (9,2%) az árbevétel növekedési üteme alatt 

maradt. 

EREDMÉNYKIMUTATÁS, KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

A költségek, ráfordítások nagy része FIX, ÁL-

LANDÓ KÖLTSÉG, mely nem függ a mennyiség-

től és  a realizált árbevételtől.  

Az ágazat jellemző adata, hogy a teljes ráfordí-

tásainak hozzávetőleg 45%-át teszik ki az anyag-

jellegű, valamivel több mint 25%-át pedig a sze-

mélyi jellegű ráfordítások. Az elszámolt éves 

értékcsökkenési leírás az összes ráfordítás tize-

de. A fennmaradó 20%-ot az egyéb ráfordítások 

jelentik, melyben a legjelentősebb tétel a fi zeten-

dő közműadó. A víziközmű szektorban – a többi 

hálózatos iparághoz hasonlóan – kiemelkedően 

magas a mennyiségtől független fi x költségek 

aránya, óvatos becsléssel is legalább 80%. 

A számviteli eredménykimutatáshoz képest 

részletesebb bontásban bemutatjuk a költségek, 

ráfordítások szerkezetét, értékeit.  
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Anyagjellegű 
ráfordítások

2012. év 2012
%

2013. év 2013
%

2014. év 2014
%

2015. év 2015
%

Áram költség 127 242 24% 234 100 25% 250 622 20% 302 059 20%
Átvett víz 1 514 0% 3 056 0% 54 476 4% 58 280 4%

Átadott szennyvíz 10 049 2% 47 861 5% 87 288 7% 118 569 8%
Bérleti díj 53 352 10% 106 319 11% 157 842 12% 165 599 11%
Többi anyagjellegű 345 120 64% 545 867 58% 727 448 57% 903 195 58%
Összes anyagjellegű 
ráfordítás

537 277 100% 937 203 100% 1 277 676 100% 1 547 702 100%

Egyéb ráfordítások 2012. év 2012
%

2013. év 2013
%

2014. év 2014
%

2015. év 2015
%

Vízkészlethasználati 
járulék

8 926 9% 19 657 6% 24 577 7% 26 605 7%

Vízterhelési díj 19 497 20% 31 631 10% 31 358 9% 36 111 9%
Helyi adók 15 922 17% 29 649 9% 39 205 12% 43 058 11%
Közműadó 0 0% 111 584 34% 165 491 49% 210 383 54%
Többi egyéb 
ráfordítás 

51 020 53% 135 674 41% 79 676 23% 75 093 19%

Összes egyéb 
ráfordítás

95 365 100% 328 195 100% 340 307 100% 391 250 100%

EREDMÉNYKIMUTATÁS, KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

RÉSZBEN FIX, RÉSZBEN VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK

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

költségei nem függnek a szolgáltatott mennyiségtől. Az ebbe a kategóriába tartozó technológiai vegy-

szer költsége miatt 5%-ban változónak tekinthető a költségnem. 

Technológiai villamos energia költsége: A vízművek, illetve szennyvíztelepek működtetéséhez 

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

egyes tevékenységek (pl. szivattyúzás) energiaigénye függ, a telepek működtetéséhez szükséges 

energiaigény nem változik.

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

mennyiségtől csak kisebb mértékben függ a költségnem értéke.

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

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

tel-arányos adók) a szolgáltatott mennyiségtől függően változnak.

VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK

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

követi az értékesített ivóvíz mennyiségének változását.

Környezetterhelési díj: A környezetterhelési díjat a felszíni vízbe bocsátott tisztított szennyvíz után 

kell fi zetni a tisztítás után még jelenlévő szennyezőanyagok mennyisége után. A díj a számlázott  (va-

lójában a tisztított) szennyvíz mennyiségével arányos, változó költség.
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Beszerzések

A költségek csökkentésében kiemelendő szere-

pe van a logisztikai rendszerünknek. 

A beszerezési rendszer 2013 májusától a MEKH 

által jóváhagyott „Beszerzési és Szerződéskötési 

Szabályzat” alapján működik, fő szempont a ver-

senyhelyzet kialakítása, mely a korábbiakhoz ké-

pest megtakarítást eredményez. 

A múlt év során az alábbi közbeszerzések, illetve 

nagy értékű saját hatáskörben bonyolított be-

szerzési eljárások voltak:

Villanyszerelési anyagok és irányítástechnikai 

berendezések beszerzése (meghívásos, könnyí-

tett beszerzési eljárás)

 meghívottak: 5 cég, ajánlatot tett: 5 cég

 legjobb ajánlat: Sonepaks Kft. 

Vizes anyagok és szerelvények beszerzése (Nem-

zeti Közbeszerzési eljárás)

 jelentkező : 4 cég, ajánlattevő: 4 cég

 legjobb ajánlat: Eurofl ow Zrt. 

Villamos energia beszerzése (Uniós Közbeszer-

zési eljárás): folyamatban

Intézkedési terv

2015 év végén a költségek csökkentése érdeké-

ben költségcsökkentési ügyvezetői utasítás ke-

rült kiadásra. 

Az intézkedési tervben megállapításra került:

Társaságunk integrációja példa nélküli az ága-

zatban, amelyet objektív mutatók igazolnak. 

A társaság alkalmazottjai a növekedésnek csak 

az előnyeit tapasztalták: 

  Munkahelyek megmaradtak, létszámleépítés 

nem történt;

  Bérek nem csökkentek, kis mértékben 2013. 

év elején, 2015. májusában béremelés volt; 

  A korábbi szolgáltatók által elhalasztott, 

munka- és tűzvédelmi, a munkakörülménye-

ket befolyásoló beruházások, vízmérőcserék 

– a lehetőségek szerint – megtörténtek; 

  A főmérnökök (korábbi cégvezetők) munka-

terhelése csökkent a központi feladatok köz-

pontosított ellátása által (beszerzés, ügyfél-

szolgálat, pénzügy-számvitel, HR stb.), teljes 

munkaidőben a műszaki szolgáltatásra tud-

nak fókuszálni; 

   Vezetői felelősségük hangsúlyozása és az „új” 

Társaság iránti lojalitás megerősítése érde-

kében az igazgatókon és a főmérnökökön túl  

a középvezetők is (osztályvezetők, üzemveze-

tők) premizált munkakörbe kerültek, jövedel-

mük nőtt;

   Informatikai, irányítástechnikai és telekom-

munikációs fejlesztések történtek a földrajzi-

területi tagoltság kiküszöbölésére és a mun-

kavégzés, munkaszervezés támogatására. 

Mivel a külső források, illetve támogatások meg-

szerzésének komoly korlátai vannak, a Társa-

ságnak belső megoldásokat is keresnie kell a 

likviditási hiányra, szigorúbb ellenőrzés alá vonni 

azokat a költségeket, amelyekre van ráhatása. 

EREDMÉNYKIMUTATÁS, KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

EREDMÉNYKIMUTATÁS
A tétel megnevezése Előző év

2014
Tárgyév

2015
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 2 530 659 2 826 804
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 25 955 0

III. Egyéb bevételek 35 044 26 328
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1 277 676 1 547 702
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 885 614 838 868
VI. Értékcsökkenési leírás 79 083 91 151
VII. Egyéb ráfordítások 340 433 391 251

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 8 852 -15 840
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -8 700 -8 140
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 152 -23 980
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 3 664 1 685
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 3 816 -22 295
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 339 -25 011

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 339 -25 011

A Mezőföldvíz Kft. a 2015 évet -15,8 M Ft üzemi eredménnyel és 25 M Ft mérleg szerinti veszteséggel 

zárta. A várhatóhoz képest kedvezőbb eredmény a száraz, meleg nyári időjárás és a költségcsökken-

tés eredménye. Az üzleti tevékenység eredménye és az adózás előtti eredmény egyre csökkenő ten-

denciát mutat. A diagram 3. oszlopa azt az elméleti adatot mutatja, amely a közművezetékadó nélkül 

a társaságunk eredménye lett volna. 
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MÉRLEG, VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete a 2015-

ben veszteségessé fordult gazdálkodás miatt to-

vább romlott. 

Az eszközök és források 2014. és 2015. évi 

megoszlásában jelentős változás nem történt. 

A mérlegfőösszeg az előző évhez képest csök-

kent, a mérleg sorai is jellemzően csökkenést 

mutatnak. Az eszközök oldalon minden fő sor 

összege csökkent 2015-ben. A források közül a 

passzív időbeli elhatárolások kivételével a fő so-

rok összege csökkent. A források megoszlása 

módosult: a kötelezettségek összege és aránya 

csökkent; a saját tőke összege csökkent, viszont 

az aránya növekedett. A passzív időbeli elhatáro-

lások összege és aránya a kétszeresére növeke-

dett.

A vagyoni helyzet szempontjából kedvezőtlen, 

hogy a befektetett eszközök nettó értéke csök-

kent, eszközökön belüli aránya nem emelkedett.

Továbbra is kihívás és nagy erőfeszítéseket 

igénylő feladatunk a kintlévőség kezelése. 2015-

ben a 30 és 60 napon belül lejárt hátralékok ösz-

szegét sikerült csökkenteni, a teljes hátralékos 

követelés állomány azonban növekedett. 

A határidőn túli követelések az éves alaptevé-

kenység árbevételének 2%-ával növekedtek, a 

növekedés üteme az előző évben 4% volt. 

Az alaptevékenységből származó 30 napon túli 

hátralékos követelések összege a tárgyévi alap-

tevékenységból származó árbevétel 13%-a. 

A kintlévőségkezelés kiemelt feladatunk, mely-

ben a víz- és csatornadíj tartozással rendelkező 

lakossági vevők esetében a mozgásterünket 

csökkenti, hogy a vízellátás a felhasználók alap-

joga. A hátralék behajtást nehezíti a mindenna-

pokban tapasztalható fogyasztói fi zetési készség, 

a fi zetési hajlandóság romlása.
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A kintlévőségek behajtására a következő intézke-

déseket alkalmazzuk: 

   Követeléseink csökkentése érdekében évente 

több alkalommal felszólító leveleket küldünk 

szolgáltatási területünk egészére.

   Felhasználóinkat pénzügyi nehézségeik ide-

jén sem hagyjuk magukra, részletfi zetési 

kedvezményt kínálunk, illetve biztosítjuk a 

szociálisan védendő felhasználókat megillető 

jogokat, melyről a 2015. évtől kezdődően jog-

szabály rendelkezik. 

   A lakossági felhasználók esetén követelése-

ink behajtására a fi zetési meghagyásra át-

adás, illetve a szűkítés jelenthet megoldást. 

Fontos megjegyezni, hogy a törvényi keretek 

által biztosított lehetőségek sem jelentenek 

százszázalékos megoldást, hiszen a szűkítés 

mellett a követelésünk, ha legtöbbször kisebb 

mértékben is, de tovább növekszik. 

   A közületi felhasználók nemfi zetése esetén a 

törvényi előírások betartása mellett a szol-

gáltatást felfüggesztjük. A követelések behaj-

tása érdekében fi zetési meghagyást érvénye-

sítünk, vagy mérlegelve a sikerességet 

felszámolást kezdeményezünk.  

   A felszámolás alá került cégek esetén hitele-

zői igénybejelentéssel élünk. 

MÉRLEG, VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

A hátralékkezelés hatékonysága érdekében 2015. 

évben az alábbi intézkedéseket tettük: 

   A hatékonyság növelése érdekében növeltük 

kintlévőségkezeléssel foglalkozó kollégáink 

létszámát 2 fővel.

   A kintlévőségek kezelésének jobb nyomon 

követhetőségére bevezetésre került a BI 

rendszer. Ez többek között lehetőséget bizto-

sít a hátralékos felhasználók különböző 

szempontok szerinti listázására, illetve a be-

hajtásra átadott kintlévőségek nyomon köve-

tésére.

   2015. évtől szigorúbban alkalmaztuk a fi zeté-

si meghagyásokat, és az ezek eredményeként 

induló végrehajtásokat. A fi zetési meghagyá-

sok kibocsátását követően, ha kis mértékben 

is, de tapasztalható volt a fi zetési hajlandó-

ságban javulás.

   A 2015. évben benyújtott 83 db fi zetési meg-

hagyás közül 35 db hátralékkezelési ügy a 

végrehajtási szakaszba került. A kintlévőség 

behajtását elsődlegesen a hátralékos fel-

használók béréből való levonásával, végső 

megoldásként akár az ingatlan elárverezése 

útján tudjuk végrehajtani.
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VII. KÖZMŰ MUTATÓK

MUTATÓK 2014 2015  Index 

Tőkeerősségi mutató  0,20     0,21    102%

Eladósodottsági mutató  0,75     0,70    93%

Likividitási mutató (közmű)  0,92     0,95    103%

MÉRLEG, VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

A Társaság eladósodottsága a 2015. évben az 

előző évhez képest csökkent, azonban a saját 

tőke aránya is csökkent a jegyzett tőkéhez ké-

pest. Az eladósodottsági mutatókban az tükröző-

dik, hogy az év végén végrehajtott tőkeemelés 

jogi bejegyzése 2016 januárjában történt meg. 

A legnagyobb tulajdonos 2015 decemberében 

100 M Ft tőkeemelést hajtott végre, melynek cég-

bírósági bejegyzése 2016 január elején történt. 

A 100 M Ft a 2015 évi beszámolóban egyéb rövid-

lejáratú kötelezettségek soron szerepel.

Mindhárom közmű mutató értéke javult az elő-

ző évhez képest. A tőkeerősségi mutató 21%-os 

és az eladósodottsági mutató 70%-os értéke a 

tőkeemelés fi gyelembevételével átszámítva 31% 

és 60% – a korrigált értékek megfelelnek a köz-

mű mutatók elvárt értékének. A saját tőke vesz-

teség miatt csökkent értéke még meghaladja a 

jegyzett tőkét. 

A pénzügyi helyzet is csak a tőkeemelés ered-

ményeként kezelhető. A likviditási mutató 1 alatti 

értéke nem megfelelő, de a közmű mutatók a fel-

tételesen elvárt tartományában van. A tőkeeme-

léssel korrigált likviditási mutató megfelel az el-

várt értéknek. 
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MÉRLEG ESZKÖZÖK
A tétel megnevezése Előző év

2014
Tárgyév

2015

A. Befektetett eszközök 379 730 340 221
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 98 220 79 044
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 281 404 261 142
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 106 35

B. Forgóeszközök 768 380 682 704
I. KÉSZLETEK 31 983 30 776
II. KÖVETELÉSEK 700 398 625 804
III. ÉRTÉKPAPÍROK 420 420
IV. PÉNZESZKÖZÖK 35 579 25 704

C. Aktív időbeli elhatárolások 18 157 9 884
Eszközök összesen 1 166 267 1 032 809

MÉRLEG

MÉRLEG FORRÁSOK
A tétel megnevezése Előző év

2014
Tárgyév

2015

D. Saját tőke 238 647 215 076
I. JEGYZETT TŐKE 203 770 203 770

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 420 420
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 1 850 410
III. TŐKETARTALÉK 907 907
IV. EREDMÉNYTARTALÉK -22 644 -6 603
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 58 125 42 423
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 339 -25 011

E. Céltartalékok 4 016 0
F. Kötelezettségek 879 119 720 697
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 78 311 33 638
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 800 808 687 059

G. Passzív időbeli elhatárolások 44 485 97 036
Források összesen 1 166 267 1 032 809
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