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Az őszi időszakban a Felügye-
lő Bizottság a 2007. I. félévi ada-
tok alapján vizsgálta és tárgyalt a 
társaság gazdálkodásáról, pénz-
ügyi helyzetéről, a kintlévőségek 
alakulásáról és a behajtásukra tett 
intézkedésekről. A bizottság meg-
állapította, hogy a társaság stabil 
és eredményes gazdálkodást foly-
tatott, az I. félévben időarányo-
san teljesítette bevételi, költség- és 
eredménytervét.

A közmű-amortizáció és a fej-
lesztési díjhányad felhasználásá-
nak ellenőrzése során pedig meg-
állapította a bizottság, hogy a 
társaság megalakulása óta rendsze-
resen visszafordította fejlesztések-
re az adózott eredményét. Ennek 
következményeként, a képződött 
amortizációval és az egyes önkor-
mányzatok által a díjba beépített 
fejlesztési hányaddal együtt, jelen-
tős összegek szolgáltak fedezetéül 
évről-évre az önkormányzati és tár-
sasági víziközmű fejlesztéseknek 
és felújításoknak.

Az Igazgatóság az első őszi ülésén 
szintén a társaság 2007. I. félévi te-
vékenységéről, gazdálkodásáról, va-
lamint a kintlévőségek alakulásáról 
szóló beszámolókat hallgatta meg. A 
testület megállapította, hogy a társa-
ság működési területén nem követ-
kezett be romlás a szolgáltatásban, 
a víz mennyiségi- és minőségi para-
métereiben. A társaság időarányosan 
teljesíteni tudta terveit. 

A kintlévőségek alakulását tár-
gyalva a testület megállapította, 
hogy a társaság szinten tudta tarta-
ni azok mértékét. A 90 napon túli 
kintlévőségek nagysága jelentősen 
csökkent. Ugyancsak csökkent a tár-
sasházak tartozásainak mértéke, ami 

a tájékoztatás és a hátralékkezelés 
hatékonyság javulásának köszönhe-
tő. A társaság vezérigazgatója ezen 
az ülésen tájékoztatta az Igazgatósá-
got arról, hogy társaságunknál sem 
privatizáció, sem a média által ter-
jesztett jelentős díjemelés nem vár-
ható.

Társaságunk vezető testületei ok-
tóberi üléseiken a cég életében, gaz-
dálkodásában igen jelentős szerepet 
játszó témákat tárgyaltak.

Az Igazgatóság először a hasonló 
nagyságrendű víziközmű társasá-
gok legjellemzőbb összehasonlító 
adatait vizsgálta és megállapította, 
hogy a 11 összemért társaság közül 
cégünk évek óta az élmezőny tag-
ja, hatékonysága pedig ezek közül 
is a legjobb. A szolgáltatási díjaink 
infl ációt nem meghaladó mértékű 
emelései nem tették azonban lehe-
tővé a 2004-ben elfogadott bérfel-
zárkóztatási program végrehajtását, 
így társaságunk munkavállalóinak 
jövedelemhelyzete nem tükrözi a 
cég tevékenységének hatékonysá-
gát. Az Igazgatóság egy új bérfel-
zárkóztatási program kidolgozását 
írta elő 2008. február végi határidő-
vel. A programban meg kell vizsgál-
ni az infl ációt meghaladó mértékű 
keresetnövekedés megvalósításá-
nak lehetséges változatait.

Ezt követően a társaság 2008. évi 
szolgáltatási díjait tárgyalta az Igaz-
gatóság. A minden településen egy-
séges mértékű díjrész jóváhagyása-
kor megállapították, hogy a jövő évre 
várható villamos- és gázenergia ár-
változások ugyan még nem ismertek 
pontosan, de az előrejelzések szerint 
jelentősek lesznek. Ezeket fi gyelem-
be véve döntöttek úgy, hogy a várha-
tó költségnövekedést mindenképpen 

fi gyelembe kell venni a díj kialakí-
tásánál. A döntés értelmében a helyi 
költségek nélküli fogyasztásarányos 
díjat az ivóvíz szolgáltatásban 6,6 a 
szennyvízszolgáltatásban átlagosan 
9,5 százalékkal emelték meg. A tár-
saság munkavállalóinak bértömeg 
növelését pedig 7 százalékban hatá-
rozták meg.

Az Igazgatóság döntött arról is, 
hogy a társaság Veszprém, Budapest 
út 5. sz. alatt lévő kihasználatlan in-
gatlanát, az aktuális értékbecslést kö-
vetően, értékesítésre bocsátja. Az ér-
tékbecslés ismeretében a decemberi 
ülésen döntenek arról, hogy milyen 
alapáron kínálják eladásra az ingat-
lant.

A Felügyelő Bizottság az október 
végi ülésén először a belső ellenőr 
2007. III. negyedévi ellenőrzései-
ről szóló jelentést tárgyalta meg. Ezt 
követően pedig a bizottság is meg-
tárgyalta a 11 víziközmű szolgáltató 
összehasonlításáról szóló előterjesz-
tést.  Egyetértettek az Igazgatóság e 
témában megfogalmazott értékelé-
sével és az ezzel kapcsolatos intéz-
kedéssel, majd a testület tagjai tájé-
koztatást kaptak az Igazgatóság által 
elfogadott szolgáltatási díjak mérté-
kéről.

A Felügyelő Bizottság novemberi 
ülésén, a szolgáltatási területen mű-
ködő önkormányzatok részére ké-
szített, a 2008. évre vonatkozó díjja-
vaslatait, kalkulációját tekintette át. 
A bizottság vizsgálta a vízminőség 
és vízbázisvédelem alakulását, a tár-
saság PR és reklámtevékenységét, 
valamint áttekintette a társaság kör-
nyezetvédelmi tevékenységének el-
lenőrzéséről szóló jelentést.

Tomózer József 

A TÁRSASÁG VEZETÕ TESTÜLETEINEK ÜLÉSEIN TÁRGYALTÁK: 
ÚJ BÉRFELZÁRKÓZTATÁSI PROGRAM 2008-RA
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Ha Katalin kopog karácsony locsog, 
szól az időjárással kapcsolatos népi böl-
csesség. Idén az enyhe november 25-e 
fagyos karácsonyi ünnepeket sejtet, per-
sze ha hinni lehet az évszázados megfi -
gyelésben. Merthogy a globális felme-
legedés nyomán változó meteorológiai 
viszonyok a Kárpát medence időjárását 
sem hagyják „változatlanul”, ami pedig 
a vizes szakma mindennapos gyakorla-
tára is jelentős hatással van.

Egyre gyakrabban érzékelhetünk 
szélsőségeket úgy a csapadékban, mint 
a hőmérsékletben. A 2007-es esztendő 
ebből a szempontból vegyes képet mu-
tatott. A szélsőséges csapadékmennyi-
ség hatására többször tapasztalhattunk 
csatorna kiöntéseket, ugyanakkor szá-
razság, aszályos időszakok, régen átélt 
forró júliusi napok okoztak jelentős ug-
rást a vízigényben. A hideg csapadékos 
ősz, a korai havazás, aminek Katalinra 
már nyoma veszett, ugyancsak elgon-
dolkodtató a jövő vízszolgáltatási terve-
inek összeállítása kapcsán.

Idénre az előző év tényadatait, vala-
mint a két éve tartó, tavaszi-nyári csapa-
dékosabb időjárást, és a gazdasági élet 
szereplőinek visszafogott vízfogyasz-

tását is fi gyelembe véve, a BAKONY-
KARSZT Zrt. 2007. évi üzleti tervében 
a vízértékesítés 9 millió 580 ezer köbmé-
ter, ami a tényadatok alapján várhatóan 
teljesülni fog. Mint ahogy az ivóvíz szol-
gáltatás biztonsága, valamint a hálózati 
veszteség csökkentése érdekében meg-
valósulnak a középtávú rekonstrukciós 
terveink is, melyek során – a közterület-
bontás és forgalomkorlátozás nehézségei 
okán – hangsúlyt fektetünk a komplex: 
ivóvízvezeték, szennyvíz- és csapadék-
csatorna közmű rekonstrukciós munká-
latokra. A csőhálózati és vízmű gépház 
rekonstrukciók, eszközparkunk folyama-
tos fejlesztése is cégünk alapvető felada-
tának teljesítését, a szolgáltatás zavarta-
lan biztosítását segítik elő.

Az ivóvíz szolgáltatás, valamint a csa-
tornahálózat és a szennyvíztisztító tele-
pek működtetésével kapcsolatos idei tel-
jesítményünk mellett fontos eredmény 
fogyasztói kapcsolataink minőségi vál-
tozása is. Idén megújult a cégünk köz-
pontjában működő ügyfélszolgálatunk, 
széleskörű lehetőséget ad fogyasztóink 
színvonalasabb szolgálatára megújult in-
ternetes honlapunk. A folyamat elérte a 
tartalmában és formájában is változott, 

megújult újságunkat is. Reméljük, mind-
ezek segítik harmonikus, korrekt kapcso-
latainkat fogyasztóinkkal, s a tulajdonos 
önkormányzatokkal egyaránt.

Az év vége az értékelés mellett a 
köszönet és a jókívánságok kinyilvá-
nításának ideje is. Újságunkon keresz-
tül köszönöm minden fogyasztónknak, 
hogy igénybe vették szolgáltatásain-
kat és észrevételeikkel segítették mun-
kánkat. Tulajdonosainknak köszönöm 
egész éves korrekt együttműködését és 
bizalmát. Végül de nem utolsó sorban 
köszönöm valamennyi munkatársam-
nak, hogy aktív közreműködésükkel 
elősegítették szolgáltatási és beruházási 
terveink megvalósítását.

Minden kedves olvasónak békés ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog új eszten-
dőt kívánok.

Kugler Gyula

AZ ESZTENDÕ VÉGÉN

Humán Hírmorzsák

Nyugdíjba vonulók
Bujtás Károly nehézgépkezelő, Schuma-
cher János nehézgépkezelő, Horváth Já-
nos műszaki ügyintéző (Veszprémi Üzem-
mérnökség)
Buza István csőhálózat és berendezés szere-
lő, karbantartó csoportvezető, Kovács Lász-
ló csatornatisztító betanított munkás, Szau-
er János csatornaüzemi és szennyvíztelep 
gépkezelő (Várpalotai Üzemmérnökség)
Balázs György körzetszerelő, Rozner 
István tehergépkocsi vezető, Kiss Kál-
mán betanított vízvezeték szerelő (Ajkai 
Üzemmérnökség)
Pintér Béla elektroműszerész (Zirci Üzem-
mérnökség)
Iván József betanított vízvezeték szerelő, 
(Nagyvázsonyi Üzemvezetőség)

Noé Józsefné folyószámla könyvelő, Szi-
lágyi Jánosné folyószámla könyvelő 
(Pénzügyi és Számviteli Osztály)

Munkaviszonyuk megszűnt
Szigethy Gyula körzetszerelő, Recsetár 
István körzetszerelő, Nagy Antal segéd-
munkás, Molnár Ottó karbantartó lakatos 
(Ajkai Üzemmérnökség)
Farkas Károly villanyszerelő (Nagyvá-
zsonyi Üzemvezetőség)

Új munkavállalók
Horváth Péter körzetszerelő (Ajkai 
Üzemmérnökség)
Szeifer Antal csatornaüzemi és szennyvíztelep 
gépkezelő (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség)
Tóth Tibáld vízóra leolvasó (Értékesítési 
Osztály)
Volf Istvánné folyószámla könyvelő 
(Pénzügyi és Számviteli Osztály)

Gratulálunk
Szabó Sándornak (Ajkai Üzemmérnök-
ség) Alex nevű gyermekéhez, aki szept-
ember 22-én;
Renkó Péternek (Zirci Üzemmérnökség) 
Péter Zalán nevű gyermekéhez, aki októ-
ber 1-jén;
Nagy Csabának (Veszprémi Üzemmér-
nökség) Bálint nevű gyermekéhez, aki 
október 6-án;
Ács Zsoltnak (Értékesítési Osztály) 
Barna nevű gyermekéhez, aki 2007. 
október 21-én született.

Búcsúzunk
Gróf Jánostól, a Veszprémi Üzem-
mérnökség nyugdíjasától, aki 2007. 
szeptemberben hunyt el.

Stadler Emese
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Orbitális közhelynek számít, hogy az 
év végén mindenki – kezében pezsgős-
pohárral - visszatekint a leköszönő év-
ben történtekre, az elvégzett feladatok-
ra. Márcsak azért is, mert a cikk írásakor 
még szerszám van kezünkben, és gőz-
erővel dolgozunk azon, hogy a kitűzött 
feladatokat maradéktalanul teljesítsük.

Részvénytársaságunk – az elmúlt 
évek gyakorlatát követve – 2007. évben 
is jelentős értékben végzett, rekonstruk-
ciós jellegű beruházási munkát. Ezek 
tervezésekor fi gyelembe 
vettük hibastatisztikánkat, 
valamint azt is, hogy az 
egyes településeken tervez-
nek-e útburkolat felújításo-
kat, valamint egyéb közmű 
felújítást. 

Lapunkban folyamato-
san beszámoltunk az ilyen 
jellegű munkákról, így most 
csak felvillantanánk egy-két 
jelentősebb építési munkát, 
a teljesség igénye nélkül.

Veszprém városban az első 
félévben elvégeztük a Mártí-
rok úti vízvezeték gerinchá-
lózat teljes cseréjét, valamint az Óváros 
téren egy 300 mm-es átmérőjű ivóvíz 
töltővezeték béleléses felújítását. A nyár 
folyamán készült el a Veszprémvölgyi 
utca vízvezeték rekonstrukciója, vala-
mint a Sédvölgyi vízbázisok vizét szál-
lító Gulya-dombi NA500-as vezeték III. 
ütemének megépítése. Jelenleg folya-
matban van a Kádár utca és az Eötvös 
utca ivóvízvezetékének rekonstrukciója, 
kapcsolódva más közmű- és útburkolati 
felújításokhoz. Gyakori meghibásodás-
ok miatt kénytelenek voltunk előre hozni 
a Stadion utca egy részének vízvezetéki 
rekonstrukcióját, melyet várhatóan la-
punk megjelenésének idejére már befe-
jezünk. A vízellátó hálózat felújítása az 
Aranyos kút, az Árpád, a Sarló és a Céh-
ház utcákban valósult meg a Kohéziós 
Alap munkák keretében.

A Haszkovó úti csapadék és szenny-
vízcsatorna problémák kiküszöbölésére 

ebben az esztendőben tervet készíttet-
tünk, melyek alapján a rekonstrukciós 
beruházások a Kohéziós Alap II. üte-
mében készülnének el a 2008-2009-es 
években. Ugyancsak a tervezés stádiu-
mában van a Veszprém-Gyulafi rátót 1-
6 kutakat ellátó erősáramú kábel kivál-
tása is. 

Herenden a Diófa utcai átemelő gép-
ház sérült acél medencéjét elbontot-
tuk, helyére vasbeton medence épült. A 
Herend-Bánd összekötő ivóvíz vezeték 

rekonstrukcióját végeztük el mintegy 
400 méter  hosszúságú szakaszon, Bánd 
belterületén.

Nemesvámoson a Forrás utcai szenny-
vízcsatorna rekonstrukciója, illetve három 
patak alatti ivóvíz gerincvezeték felújítása 
valósult meg. 

Ajka városban ivóvízvezeték re-
konstrukciós munkákat végeztünk az 
Avar, a Korányi, valamint a Sport ut-
cákban. Lakossági panaszok kiküszö-
bölésére, mintegy 40 méter hosszban 
átépítettük a Liliom utcai szennyvíz 
gerinccsatornát. Elkészült az erőmű 
gépház villamos kapcsolószekrényé-
nek és ellátó vezetékeinek, valamint a 
gépházhoz tartozó transzformátor fel-
újítása. 

Várpalota városban, az Erdődy Pálf-
fy Tamás utcában komplex víziközmű 
rekonstrukciót valósítottunk meg. Emel-
lett a Zichy és a Vasút utcákban vízháló-

zati rekonstrukciót, a Bezerédi utcában 
pedig szennyvízcsatorna rekonstrukciót 
végeztünk.  Inotán, a Thököly utcában 
szintén vízhálózat rekonstrukciót haj-
tottunk végre.

Megterveztettük, az Inota, Gorkij ut-
cai új nyomászónát, valamint a Fehér-
vári utcai szennyvíz csatornát, mellyel 
megvalósul a terület bekötése a szenny-
víztisztító telepre. 

Pétfürdőn a Bánya, az Ösküi, és az 
Újmandulás utcák víziközmű rekonst-

rukciója valósult meg, míg 
a  Hősök tere komplex köz-
mű-rekonstrukciójának ter-
vét ugyancsak ebben az 
esztendőben készítettük el.

Hajmáskéren a Hársfa 
utcában készült el ivóvíz 
hálózati rekonstrukció. 

Zirc városban a Kossuth, 
a Széchenyi, a Köztársaság 
és a Nagy L. utcában, va-
lamint a Rákóczi tér ivóvíz 
hálózati rekonstrukcióját si-
került megvalósítani.

Borzavár-Porva ivóvíz 
hálózatát tekintve, elkészült 

a közös célokat szolgáló gerincvezeték 
rekonstrukció I. üteme. A közös szenny-
víztisztító telepen a levegőztetés komp-
lett átépítése és egy új rács beépítése ké-
szült el.

Nagyvázsonyban hálózati rekonst-
rukció valósult meg a Rákóczi, a Várnai 
Zseni, valamint a Dobányi utcában. 

Balatoncsicsón a Fő utca ivóvízve-
zeték rekonstrukció I. ütemének ke-
retében, mintegy 600 m hosszban újult 
meg a község víziközmű hálózata.

Zalahalápon folyamatban van az új 
fúrt kút kútfejének kialakítása, és bekö-
tése a vízellátó hálózatba.

Marcaltőn az új gáztalanító – víz-
tisztító berendezés beszerzése, valamint 
az új gépház kialakítása jelentett ered-
ményt a mostanság mögöttünk hagyott 
esztendőben. 

Radács A.

VISSZATEKINTÉS A 2007. ESZTENDÕRE
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Kereken egy éve, hogy lejárt a Ba-
konykarszt Zrt. vezető testületeinek 
mandátuma. A tisztújítás során, a múlt 
év decemberi közgyűlés új igazgató-
sági és felügyelő bizottsági tagokat 
választott. Az évforduló apropóján 
beszélgettünk Harsányi Istvánnal, az 
igazgatóság egy éve megválasztott el-
nökével.

– Miként értékeli az új igazgatóság 
eddigi tevékenységét?

– Az igazgatóság munkájának fő 
értékmérője a társaság eredménye. 
Így aztán, a cég félévi, háromnegyed-
évi teljesítményét ismerve azt mond-
hatom: eddig jól működött a testület. 
A cég gazdálkodásának folyamatos 
fi gyelemmel kísérésén túl persze más 
tennivalót is jelentett az igazgatóság 
számára az idei esztendő, hiszen új 
testületnek ki kellett alakítania mun-
kájának feltétel rendszerét, saját mun-
karendjét. Módosítottuk szervezeti és 
működési szabályzatunkat, bővítettük 
a vezérigazgatói hatáskört, eleget tet-
tünk a tavalyi évre vonatkozó beszá-
molási kötelezettségünknek, az üzleti 
terv összeállítása révén előkészítettük 

az idei gazdasági évet, elemeztük, jó-
váhagytuk a díjszabást.

– Az igazgatóság tagjai négy város 
önkormányzatának küldöttjei. Nem 
jelent ez gondot a döntéshozatalnál?

Szerencsés helyzetben vagyok, 
mert a megyeszékhely önkormány-
zata nem fogalmazott meg olyan el-
várást, ami ne lenne egyensúlyban a 
Bakonykarszt részvénytársaság érde-
keivel. Ugyanez vonatkozik a testület 
többi tagjára is. Az igazgatóság tagjai 
a legnagyobb tulajdonos önkormány-
zatok: Veszprém, Ajka, Várpalota, 
Zirc delegáltjai ugyan, de fel sem me-
rül az, hogy ne a közös érdekek men-
tén foglalkozzunk egy-egy témával.

– Az igazgatósági elnöki teendők 
ellátásában mit jelent önnek több mint 
három évtizedes vízműves múlt, illet-
ve a tíz éves vezérigazgatói gyakor-
lat?

– Feltétlenül előnyt. Jó példát mu-
tattak a korábbi igazgatósági elnökök: 
Szurmai Zoltán, Schwartz Béla, dr. 
Magyarády Péter. Bizalommal voltak 
a menedzsment iránt, hagyták dolgoz-
ni a szakmai stábot, akik pedig nem 

éltek vissza a bizalommal. A jelen-
legi igazgatóság is ezt a gyakorlatot 
folytatja. Ennek egyik példája a már 
említett intézkedésünk, melyben a ha-
tékonyabb munkavégzés érdekében 
átruháztunk igazgatósági hatáskörö-
ket a vezérigazgatóra, természetesen 
beszámolási kötelezettséggel kiegé-
szítve.

– Az ivóvíz, melyből szerencsé-
re jó minőség és kellő mennyiség áll 
rendelkezésre a Bakonykarszt műkö-
dési területén, egyre inkább stratégi-
ai elem. Ez azt is jelenti, hogy egyre 
piacképesebb árucikk. Gondolkozik-e 
azon az igazgatóság, hogy például pa-
lackozva piacra „dobjon” karsztvizet, 
melynek nyeresége pedig jó hatással 
lenne a vízdíjra?

– A részvénytársaság megalakulá-
sát követően meghatározó lépés volt, 
hogy tiszta viszonyokat teremtettünk. 
Korábban, nyereségességre törekvés 
jegyében, a vízszolgáltatáson és a szen-
nyvízkezelésen kívül építéssel, auto-
matizálással, de még autószereléssel 
is foglalkozott a cég, illetve jogelődje. 
Az ilyen vegyes tevékenység lehető-
séget ad arra, hogy a költségelszámo-
lás nyereségessé vagy éppen veszte-
ségessé tegyen egy-egy tevékenységi 
kört. A „profi ltisztítás” eredménye-
ként jelenleg tiszta a kép: az ivóvíz-
szolgáltatásra és a szennyvízkezelésre 
terhelhető a társaság minden költsége. 
Ezek jelennek meg a szolgáltatási dí-
jakban, ami pedig megnyugtató lehet 
a tulajdonos önkormányzatok számá-
ra. Bármilyen lépés a piac irányába a 
tulajdonosi kör döntése. Nekünk az a 
feladatunk, hogy a tervszerű vízbázis 
védelemmel megőrizzük vízkincsün-
ket, ami lehetővé teszi, hogy bármikor 
nyithasson a társaság a piac irányába.

L. P.

AZ IGAZGATÓSÁG EGY ÉVE
– BESZÉLGETÉS HARSÁNYI ISTVÁN ELNÖKKEL –

Harsányi István (jobbra) mellett a társaság korábbi igazgatósági elnökei: 
Dr. Magyarády Péter, Schwartz Béla. (Az igazgatóság új elnökének képen nem lát-

ható elődje volt még Szurmai Zoltán.)
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A béren kívüli juttatási rendszer 
elemeinek egy részét - hideg étkezé-
si utalvány, önkéntes nyugdíjpénztári 
hozzájárulás - már alkalmazza társa-
ságunk. Egységes elvek szerint, egy-
séges összegben, a bérmegállapo-
dásban foglaltak alapján, valamint a 
vonatkozó jogszabályok fi gyelembe 
vételével részesülnek munkavállaló-
ink ezekben a juttatásokban.

Ebben az évben, a rendszer bőví-
tése érdekében, előtérbe került a bé-
ren kívüli juttatások (Cafeteria rend-
szer) kérdése. Célunk az egységes 
keretbe foglalt, a munkavállalóknak 
nagyobb keretösszeget és választási 
lehetőséget biztosító rendszer kiala-
kítása.

Az év közepére készült el a Cafe-
teria tájékoztató anyagunk, mellyel 
munkavállalóink az üzemmérnöksé-
geken megtartott értekezleteken is-
merkedhettek meg, és az erről szóló 
ismertetőt mindenki számára bizto-
sítottuk. A tájékoztatásokat követően 
„szondáztuk” meg a munkavállalókat, 
vártuk a véleményt arról, hogy ki mi-
lyen sorrendet állít fel az elemek kö-
zött, családi és életkörülményeire fi -
gyelemmel.

A kiértékelt adatok alapján megha-
tároztuk a béren kívüli juttatások le-
hetséges elemeit. Figyelembe vettük a 
fentiekben leírt célokat, az eddig fel-
használt összeget (8.000,- Ft/hó/fő) és 
a lehetőségeket. Alapvető változtatás, 
hogy 2008-ban, várhatóan 240 ezer 
forintra emelkedik az egy főre eső 
felhasználási keret. Elképzeléseink 
szerint ezt az összeget az év közben 
be- és kilépő munkavállalóknak idő-
arányosan, a teljes és részmunkaidő-
ben foglalkoztatott munkavállalókra 
arányosítva határozzuk meg. A rend-
szer működésének alapelveit szabály-
zatban rögzítjük.

A bevezetéssel kapcsolatosan fo-
lyamatosan kikértük az Üzemi Tanács 
és a szakszervezetek véleményét, s 
javaslataik, véleményük fi gyelembe 
vételével kerül sor a szabályzat vég-
leges megfogalmazására. A Cafeteria 
keret felhasználásánál fi gyelemmel 
kell lenni arra, hogy 2008-ra a hideg 
étkezési utalvány adómentes összeg-
határát  az eddigi havi 5 ezer forintról  
6 ezerre, vagyis évi 72 ezer forintra, 
míg a meleg étkezési utalvány havi 10 
ezer forintos adómentes összeghatárát 
12 ezerre, tehát évi 144 ezer forintra 
növelték.

Társaságunk eddig egységesen 
minden munkavállalója részére havi 
3.000 forint befi zetést biztosított Ön-
kéntes nyugdíjpénztári hozzájáru-
lásként. Aki ezt az összeget jövőre 
más célra szeretné felhasználni, annak 
a munkáltatói hozzájárulása megszű-
nik, tagsága viszont továbbra is fenn-
marad. A felhalmozott összeget a 10. 
év végéig csak nyugdíjazás esetén le-
het adómentesen felvenni. Amennyi-
ben a nyugdíjazás előtt eléri a 10 éves 
tagságot, és a felhalmozott összeget 
felveszi, akkor a személyi jövedelem-
adón kívül egészségügyi hozzájárulás 
megfi zetése is terheli. A pénztári tag-
ság azonban továbbra is fenntartható a 
pénztár által meghatározott minimum 
összeg befi zetésével (Bizalom Önkén-
tes Nyugdíjpénztár a mindenkori mi-
nimálbér 4%-a: jelenleg: 2.700,- Ft/
hó, 2008-ban: 2.800,- Ft/hó; az Alli-
anz Nyugdíjpénztár: 2.000,- Ft/hó,- 
Ft). A pénztárban felhalmozott összeg 
nyugdíjazás esetén akár egy összeg-
ben, akár járulék formájában is hasz-
nos lehet. A nyugdíjazáshoz „közel” 
álló munkavállalók részére célszerű 
minél nagyobb összeget (adómentes 
maximum 2008. évben: 34.500,- Ft/
hó) választani erre a célra.

Az Önkéntes egészségpénztári 
hozzájárulást választó munkaválla-
lóinknak érdemes tudni azt, hogy a 
2008. évben adómentesen havi 20.700 
forint az erre fordítható maximális ösz-
szeg. A piacon sok pénztár működik, 
amelyek működési költségekben, el-
fogadó helyek és elszámolási mód te-
kintetében különbözhetnek egymástól. 
A kártyás elszámolás esetén rögtön az 
egészségpénztári számlánkról a fede-
zet erejéig fi zethetünk, míg a szám-
lás fi zetési módnál előre fi zetünk, és a 
számla beküldését követően kerül jó-
váírásra az összeg a folyószámlánkra. 
Javaslatunk a Patika Egészségpénztár 
és az OTP Egészségpénztár.

A béren kívüli juttatások közül az 
üdülési csekk 2008. évben adómen-
tesen 69 ezer forint értékben adható. 
Számos elfogadó helyen válthatjuk 
be, és a törvény általi egyéb szolgál-
tatásokat vehetjük igénybe. Igényelni 
lehet adószámmal rendelkező közvet-
len családtag részére is, ha ő máshon-
nan nem kap üdülési csekket az adott 
évben.

Internet utalvány igénybe vétele 
esetén a jelenlegi keret teljes össze-
ge felhasználható adómentesen erre a 
célra.

Iskolakezdési támogatás, melynél 
a jogosultságot természetesen igazol-
ni kell, az adómentes határ 2008. év-
ben 21.000,- Ft/gyermek.

Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy 
amennyiben a béren kívüli juttatási mó-
dok közüli választás az adómentes határ 
feletti összeget tesz ki,  úgy az esetben a 
munkavállalót adó fi zetése is terheli.

Reméljük, hogy a Cafeteria rend-
szer bevezetésével minden munkavál-
laló megtalálja azt a lehetőséget, ami 
számára és a családja számára a leg-
megfelelőbb.

Stadler Emese

CAFETERIA 2008.

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSI RENDSZER 
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– Igazgatósági tagságom előzmé-
nyeiről annyit, hogy a társasággal 
többnyire, mint fogyasztó voltam kap-
csolatban. Helyesebben néhány víz- 
és csatornadíjjal kapcsolatos nézetel-
térés kapcsán, ügyvédként, eljártam 
ügyfeleim érdekében. Gondolhatja, 
hogy ez a fajta korábbi kapcsolatom 
a Bakonykarszt Zrt-vel, még nem de-
terminálta, vagyis nem volt meghatá-
rozó erejű abban, hogy az igazgatóság 
tagja legyek, – válaszol némi humoros 
felhanggal dr. Harcos Gábor, amikor 
arról kérdezem, hogy milyen koráb-
bi kapcsolata volt a vízművel.– Mint 
ismeretes, a részvénytársaság tulajdo-
nosai közül, a társasági szerződésben 
foglaltak szerint a legtöbb részvénnyel 
rendelkezőknek van joga delegálni ta-
got az igazgatóságba. Így aztán ennek 
a viszonylag új keletű megbízatásom-
nak előzménye az egyik nagy tulaj-
donossal, a várpalotai önkormány-
zattal való kapcsolatom történetében 
keresendő. Ez pedig úgy kezdődött, 
hogy földterületek privatizációja kap-
csán az önkormányzat érdekeit véd-
tem a Kincstári Vagyonigazgatóság-
gal szemben. Sikeres per volt, hiszen 
a végén csaknem 500 millió forinttal 
lett gazdagabb a város büdzséje. Ered-
ményes tevékenységemet követően 
több jelentős perben kaptam megbí-
zást a várostól. 

A történet végeként úgy fogalmaz-
hatnánk, hogy a várpalotai önkor-
mányzat képviselő-testületének tagjai 
úgy gondolták, hogy dr. Harcos Gábor 
a peres ügyeken túl képviselje a vá-
ros érdekeit a víz- és csatornamű rész-
vénytársaság igazgatóságában.

A megbízatásról szólva a palotai 
ügyvéd elsősorban arról beszél, hogy 
a város önkormányzatának a vízszol-
gáltatással kapcsolatos érdekeit kí-
vánja képviselni a részvénytársaság 
vezető testületében.

– Úgy gondolom, hogy az önkor-
mányzat érdeke egybevág a lakossá-
géval abból a szempontból, hogy a 
szolgáltatási díjak ne szaladjanak el a 
jogos költségek alapján meghatároz-
ható mértéktől, mint például az egyik, 
velünk szomszédos területen műkö-
dő szolgáltató cégnél. Ez a törekvés 
különösen indokolt Várpalota térsé-
gében, ahol az elmúlt csaknem két év-
tized jelentős, és sajnos kedvezőtlen 
változásokat hozott a gazdasági élet-
ben. A korábban virágzó, az itt élők-
nek jó életszínvonalat nyújtó nehéz-
ipar „padlót fogott”, ez pedig magától 
értetődően különösen érzékennyé tet-
te a lakosságot a megélhetési költsé-
gek iránt.

Érveléséből az ügyvédi habitus 
mellett érződik a lokálpatriotizmus 
is. Várpalotainak vallja magát, pedig 
nem a városban vagy környékén szü-
letett és nevelkedett, s nem is valami-
lyen előre tervezett cselekvés sor ered-
ményeként vált várpalotai lakossá.

– Apám orvos volt és mellesleg 
súlyemelő. Az ő hatására nagyon fi ata-
lon eljegyeztem magam ezzel a sport-
ággal. Tíz évesen már jó eredménye-
im voltak, és az ifjúsági korosztályban 
mai napig is érvényes országos csú-
csokat mondhatok magaménak. Hozzá 
kell tennem, hogy ezek már „örökös” 
csúcseredmények, melyeket nyomás-
ban értem el, mivel a súlyemelésnek 
ezt a fogásnemét már régen törölték, 
s nem rendeznek ebben hivatalos ver-
senyt. A Budapesti Honvéd színeiben 
versenyezve bekerültem a sportág fel-
nőtt válogatottjába is. Profi  sportolói 
pályafutásomat egy „nem” válasz tör-
te ketté. Amikor a válogatott szakve-
zetője bizonyos „étrend kiegészítők” 
beszedésére kapacitált a tatai edzőtá-
borban, nemet mondtam. Ennek kö-
vetkezményeként kikerültem a válo-
gatottból. Tatáról Pest felé a vonaton 

gondoltam át, hogyan is folytassam az 
életem. Jelentkeztem a jogi egyetem-
re. Az egyetemi évek alatt ismerked-
tem meg későbbi feleségemmel, aki 
várpalotai volt. Vele jöttem a város-
ba. Jogtanácsosként kezdtem a pályát, 
majd a ’90-es évek elejétől ügyvéd-
ként tevékenykedem.

L. P.

Dr. Harcos Gábor (57) Buda-
pesten született, a középiskolai és 
egyetemi tanulmányait is a fővá-
rosban végezte. 1974 óta él család-
jával Várpalotán. Jogtanácsosként 
dolgozott a Várpalotai Szénbá-
nyáknál, az Országos Földtani Ku-
tató-fúró Vállalatnál, a Peremarto-
ni Vegyipari Vállalatnál. Felesége, 
aki államigazgatási főiskolát vég-
zett, a közigazgatásban dolgozott, 
ma nyugdíjas. Két fi a van, Richárd 
és Gábor. Utóbbi szintén ügyvéd. 
Hobbija a sport, a nehézatlétika. A 
Magyarországi Erősport Szövetség 
elnöke.

IGAZGATÓSÁGI TAGOK

HARCOS GÁBOR
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A Bakonykarszt Víz- és Csator-
namű Zrt megalakulásától, 1996-
tól az elmúlt esztendőig volt tagja 
részvénytársaságunk felügyelő bi-
zottságának Lajosfalvi József pol-
gármester. Társaságunknál folyta-
tott tevékenysége része volt annak a 
több évtizedes szolgálatnak, amit a 
közösség: Berhida lakossága szolgá-
latában végzett.

Ezek az évtizedek, Berhida tör-
ténetében fontos, eredményes kor-

szakot jelentettek, hiszen a korábbi 
nagyközség önkormányzatának, kö-
zösségének településfejlesztési el-
képzeléseit 2004. július elsejétől vá-
rosi címmel ismerték el. Az elismert 
közösség első embere pedig éppen 
az a Lajosfalvi József volt, akit ok-
tóber 19-én kísértek utolsó útjára a 
gyászolók, köztük a Bakonykarszt 
Zrt. képviselői.

A vízművesek olyan emberként, 
polgármesterként ismerték meg őt, 
aki különösen szívén viselte a víz-
minőség, a vízvédelem ügyét. S 
nem csak azért, mert a vízszolgálta-
tó társaságban töltött be tisztséget, 
hanem mert tevőlegesen részt vett 
Berhida várossá válásának egyik je-
lentős feltételét képező infrastruk-
túrális fejlesztésekben, ami 1981-
82-ben a 28 kilométer hosszúságú 
ivóvízhálózat kiépítésével kezdő-
dött, s amely mára már több mint 
34 kilométert tesz ki. A következő 
nagy lépést az első szennyvíztisztí-
tó telep jelentette 1989-ben, amikor 

két és fél kilométernyi csatornahá-
lózat is kiépült Berhidán. A japán 
projekt keretében 1997-98-ban bő-
vült és újjáépült a szennyvíztisztító 
telep. A csatornahálózat hosszúsága 
pedig mára már megegyezik a víz-
hálózat hosszával. 

Az említett fejlesztések min-
denképpen a város életében, törté-
netében jelentős, maradandó alko-
tásnak nevezhetők, melyek joggal 
fűzhetők Lajosfalvi József szemé-
lyéhez, aki a Bakonykarszt Zrt.-nél 
betöltött hivatalos tisztségéről le-
köszönve továbbra is szoros kap-
csolatot tartott cégünkkel. Gyakran 
találkoztunk vele. És bár tudtunk 
embert emésztő betegségéről, re-
méltük, mert találkozásainkkor op-
timista megnyilatkozásai ezt éltették 
bennünk, hogy megbirkózik a kór-
ral. Megrendülten értesültünk arról, 
hogy mégsem sikerült, s alkotó ereje 
teljében ragadta el a halál. Nyugod-
jon békében! Emlékét mi, vízműve-
sek is megőrizzük! 

LAJOSFALVI JÓZSEF (1949-2007)

Folyamatosan bővülő tartalom-
mal 2006. januárjától indult el cégünk 
honlapja. Az internetes portálon társa-
ságunk több mint 100 éves múltjáról, 
aktuális híreinkről, rendezvényeinkről 
olvashatnak az ide látogatók. Tájéko-
zódhatnak az ivóvíz és szennyvízelve-
zetési díjakról, valamint a szolgáltatási 
alapdíjakról. Részletesen megismerhe-
tik az adott településen érvényes víz-
minőségi adatokat, amelyeket negyed-
évente aktualizálunk.

Fogyasztóink már honlapunkon 
keresztül is bejelenthetik vízmérőjük 
óraállását, elindíthatják használatba-
vételi, közműnyilatkozat, építési en-
gedély kérelem ügyeiket a portálról 
letölthető dokumentumok segítségé-
vel.

A sok hasznos és érdekes informá-
ció mellett a kikapcsolódni, szórakoz-
ni vágyók kitölthetik néhány ivóvíz 
szolgáltatással kapcsolatos kérdésből 
álló kvízjátékunkat.

A honlap gyakrabban változó ré-
szeit, köztük a díjakra, vízminőségi 
adatokra vonatkozó információkat, 
híreket, aktualitásokat az informati-
kai csoport szerkeszti. Az üzemegy-
ségek, a fogyasztói tájékoztatóikat, 
értesítéseiket is eljuttatják az infor-
matikai csoporthoz, hogy ezt a csa-
tornát is felhasználhassuk fogyasz-
tóink tájékoztatására!

Bognár Tímea

WWW.BAKONYKARSZTRT.HU
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A Nagyvázsonyi Üzemvezetőség ré-
szére 2007-ben előirányzott beruházá-
sok közül a balatoncsicsói községi ivó-
vízvezeték egy részét, a Fő utca egy 
szakaszán, az iskoláig terjedően újítot-
tuk fel. A munkálatokat külső vállalko-
zó cég közreműködésével közösen vé-
geztük. A régi azbesztcement anyagú 
vezetéket cseréltük le KPE csőre. Egy 
szakaszon roppantásos eljárással történt 
a felújítás. 

Vízminőségi szempontok fi gye-
lembevételével, 2004. októberében az 
EVICOM Kft. elkészítette a zalahalápi 
vízbázison lévő 1. számú kút vizsgála-
tát. Ennek eredményeképpen részvény-
társaságunk előirányozta a tartalék kút 
megépítését. A fúrást és a kútfej-akna 
műtárgy építését külső vállalkozásban 
végezték el, míg a vízgépészeti szerelé-
si munkákat saját dolgozóink végezték, 
és végzik jelenleg is.

Hegyesd és térsége szennyvízcsator-
názását megvalósító beruházáson belül, 
az ivóvízvezetékek kiváltását kell még 
az esztendő végére befejeznünk azokon 
a területeken, ahol hely szűke miatt nem 
tudnak a csatorna építéssel továbbha-
ladni. A munkálatok egy része valószí-
nűleg áthúzódik a jövő évre is.

Mint ahogyan a zrt. más üzemegysé-
geitől, így tőlünk is vonulnak nyugdíjba 
dolgozók, akik a jövő évtől a munkában 
eltöltött hosszú évek után megérdemelt 
„pihenőre„ távoznak.

Léber Károly villanyszerelő 1978-tól 
dolgozik a vizes szakmában. Korábban 
mint diszpécser tevékenykedett nálunk, 
az utóbbi években pedig a szennyvíz-
tisztító telepen látja el feladatát. De 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a kis lét-
számú üzemeltető-karbantartó csapat-
ban mindenféle munkát végez, amit az 
adott helyzet megkíván.

Iván József kollégánk betanított mun-
kásként dolgozik 1975 óta az üzemveze-
tőségen, és az elmúlt idő tapasztalatai, 
gyakorlata alapján ugyanúgy elláthatná 
már azokat a feladatokat is, amiket víz-
vezeték szerelő kollégái. Munkájával, 
az év nagyobb részében, vízbázisaink 
védőterületének karbantartó brigádját 
erősíti.

Korona Gyula gépkezelőként dolgo-
zik 1977-től, és bizony kiásott már „pár 
méter”munkaárkot ez idő alatt külön-
féle típusú gépekkel. Ő még egy ide-
ig köztünk lesz, hiszen az utód betaní-
tására kérte fel a cég vezetése. Ahogy 
igaz a többi kollégák esetében, úgy róla 
is elmondhatjuk, hogy a vizes szakmá-
ban eltöltött óriási tapasztalata hiányoz-
ni fog. A Nagyvázsonyi  Üzemvezető-
ség dolgozói nevében kívánunk nekik 
egészségben eltöltött nyugdíjas éveket.

Szalai László

HÍREK NAGYVÁZSONYBÓL

A Bakonykarszt Zrt-nél legutóbb 
2004. novemberében választottunk ta-
gokat az Üzemi Tanácsba. Az akkor 
megválasztott kollégáink mandátuma 
három évre szólt, ezért a dolgozói ér-
dekvédelmi testület szeptemberi ülésén 
bizottságot hozott létre az esedékes vá-
lasztás lebonyolítására. A választási bi-
zottság elnökének Czverencz Ágotát vá-
lasztották meg. A társaság vezetésével 
egyeztetve a választás napjának 2007. 
november 27-ét jelölte meg a bizottsági 
elnök. A jelöltállításra 2007. november 
5-ig adott lehetőséget a bizottság.

A társaságunknál működő szakszer-
vezetek – a Bakonykarszt Munkahelyi 
Szakszervezet, titkára Mits Istvánné és 
a Bakonykarszt Független Szakszerve-
zet, ügyvivője Imreh László – tagjaik 
közül önállóan, a nem szervezett dolgo-
zók 50 fő támogató aláírással állíthattak 

jelölteket. A megválasztható 7 helyre a 
határidőig 16 jelölés érkezett be:

Bolla Imre (nem szervezett), Bog-
nár Tímea (nem szervezett), Holczer 
Jenő (Független Szakszervezet), Imreh 
László (Független Szakszervezet), Ke-
mény Kálmán (nem szervezett), Kovács 
Csaba (nem szervezett), Lukács József 
(nem szervezett), Mátyás Károlyné 
(Munkahelyi Szakszervezet), Pongrácz 
János (nem szervezett), Renkó Ádám 
(Független Szakszervezet), Stampf Fe-
renc (nem szervezett), Szecsődi Lász-
ló (Független Szakszervezet), Torma 
György (Munkahelyi Szakszervezet), 
Tóth Györgyi (nem szervezett), Varga 
László (Munkahelyi Szakszervezet), 
Zsebe Lászlóné (Független Szakszer-
vezet).

A közel négyszáz fős munkaválla-
lói létszámból 346-an adták le szava-

zataikat. 344 szavazólap volt érvényes, 
2 érvénytelen. A 2049 összes leadott 
szavazatból a szakszervezeti jelöltek 
1318 szavazatot kaptak, az összes sza-
vazatok 64,32 százalékát, így elhárult 
a Kollektív Szerződés megszűnésének 
veszélye.

Az üzemi tanács tagjának megvá-
lasztották Mátyás Károlynét, (262 sza-
vazat), Imreh Lászlót (242), Renkó 
Ádámot (187), Torma Györgyöt (161), 
Pongrácz Jánost (142), Kemény Kál-
mánt (136), Zsebe Lászlónét (134).

Póttagokká választották Varga Lász-
lót (121 szavazat), Kovács Csabát (118), 
Holczer Jenőt (106), Szecsődi Lászlót 
(105), Stampf Ferencet (83), Bognár Tí-
meát (74), Lukács Józsefet (72).

Munkájukhoz sok sikert, eredmé-
nyes tárgyalásokat kívánunk.

I. L.

ÜT VÁLASZTÁS

ÚJ TAGOK AZ ÜZEMI TANÁCSBAN
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Kevés olyan dolgozója van a víz-
műnek, aki nem ismeri Buza Istvánt, 
vagy ahogy inkább emlegetik: Buza 
Pityut, a Várpalotai Üzemmérnökség 
karbantartó csoportvezetőjét. Nem 
csak a munkakapcsolat révén, hanem 
az évtizede, nyaranta megrendezett 
családi napok egyik rendszeres fősze-
replőjeként is. Ő szervezi a palotaiak 
jelenlétét az eseményen, ahol aztán a 
kispályás foci nélküle meg sem kez-
dődhet. Merthogy a futball életének 
egyik meghatározó eleme. A másik 
stabil pont  pedig maga a város, hiszen 
tősgyökeres várpalotai.

– Igaz, hogy a személyimben a szü-
letési hely rovatban Veszprém sze-
repel, de csak azért, mert ott volt a 
kórház ahol megláttam a napvilágot 
1948. novemberében, – jegyzi meg a 
szemüvege mögül megvillanó huncut 
mosollyal, amikor személyes életrajza 
kerül szóba. – Szüleim a felsőmajori, 
régi bányászlakások egyikében lak-
tak, s ott éltünk kisgyerek koromban. 
Aztán apám, aki földalatti munkát 
végzett, súlyos balesetet szenvedett, 
elveszítette az egyik lábát. A szeren-
csétlenség következtében, 1952-ben 
szállógondnok lett az én magas, erős, 
széles tenyerű apám, és a családunk-
nak is ki kellett költözni Ősibe. Kö-
lyökként ott kezdtem el focizni, és 
hatodikos-hetedikes koromban már 
korengedménnyel a felnőtt csapatban 
rúgtam a bőrt. Korosztályos váloga-
tott voltam, amikor vittek volna Pest-
re focizni, de apám nem engedett. Azt 
mondta: előbb szakmát kell szereznie 
a gyereknek, aztán mehet focistának. 
Úgy is volt, hiszen 1963-66 között 
Péten a szakmunkásképzőben kitanul-
tam a víz-, gázszerelés szakmát. Annyi 
atyai engedményt azért kaptam, hogy 
1964-ben leigazolhattam a Várpalotai 
Bányászhoz, az NB II.-be. 1966 júni-
us 24-én szakmunkás vizsgáztam és 

július másodikától már Várpalotán a 
Vegyes-üzemben dolgoztam.

A személyéhez kötődő események 
idejét napra pontosan említi a beszél-
getés közben. Úgy mondja: könnyen 
megragadnak benne a dátumok, an-
nak ellenére, hogy igencsak fordula-
tos ifjúságot élt át a foci jóvoltából. 
Palotán, 1966-67-ben az NB I/B-ben 
játszott, majd ’68 végén Pétfürdőre 
került, ahonnan bevonult, és magától 
értetődő volt, hogy olyan helyőrségbe 
kerül, ahol „jobbfajta” katonacsapat 
van. Ez a hely Tapolca volt.

– A leszerelésem éve, 1971 több 
szempontból is emlékezetes. Megvál-
tam az egyenruhától, meghalt apám, 
és szinte azzal egy időben, július 2-
án lettem vízműves. Csapatból csa-
patba kerültem, úgy is mondhatnám, 
hogy családba, hiszen a vízműnél re-
mek gárda volt akkoriban (is). Ide 
bekerülni szinte csak „kihalás ese-
tén” lehetett. „Dinasztiák” dolgoztak 
itt. A Suhanyecki, a Varga, a Winter, 
a Jancsek familia szinte minden tag-
ja vízműves volt. Ugyan még néhány 
évig aktívan futballoztam (1975-ben 
hagytam abba, amikor egy berhidai 
meccsen szétrúgták a térdemet), de 

igazi erőbedobással már vízműves-
ként „játszottam”.

Buza István jó szívvel emlékezik a 
’70-es évek, a mai szemmel már külö-
nös munkakörülményeire.

– Menetvágóval a hátitáskában, bi-
ciklivel jártuk a területet. A palotai 
vízmű „járműparkja” egy platós UAZ 
volt, aminek Bertalan Béla bácsi volt 
a sofőrje, no meg egy lovas kocsi, 
amit a Halasi bácsi hajtott. Ezen kívül 
még két bicikli állt rendelkezésünkre 
a külső munkákhoz, amiből pedig volt 
bőven. 1972-75 között például igen 
ismert fogalom volt a „bennalvó szere-
lő”. Az ügyeletet ugyanis úgy oldotta 
meg a vállalat, hogy a telepen éjszaká-
zott egy szerelő, aki biciklire pattant, 
amikor hibaelhárításhoz telefonon ri-
asztották, általában a gépházaknál 
dolgozó kezelők. Az automatizálás, a 
diszpécser központ, a mobiltelefon, a 
számítógép, a céges autó korában élők 
már megmosolyogják a három évtize-
des valóságot. Persze van olyan része 
is annak a „valóságnak”, ami viszont 
másként meghökkentő. Bennalvó sze-
relőként ugyanis remekül kerestünk. 
Az ügyeleti pótlékokkal elértük a 
földalatti bányászok fi zetését, ami ha-
zai viszonylatban, akkoriban igencsak 
jónak mondható volt.

Nem véletlen, hogy e témát érintve 
Buza Istvánból „kitör” a szakszerve-
zetis. 1974 óta szakszervezeti bizalmi, 
majd titkár és a mai napig az üzemi ta-
nács választott tagja.

A most esedékes választáson per-
sze már nem indulok. Átadom a sta-
fétabotot, hiszen vízműves pályafutá-
somat már, mint nyugdíjas folytatom, 
de lélekben továbbra is a „vízműves 
család” tagja maradok. Persze nem 
csak lelki szálak kötnek a céghez, hi-
szen Balázs fi am továbbra is a vízmű-
nél dolgozik.

L. P.

BUZA PITYU NYUGDÍJBA MEGY
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Az éves ellenőrző leolvasások fe-
lülvizsgálatakor feltűnt, hogy az el-
múlt évben nagymértékben megnőtt 
a szolgáltatási területünkhöz tarto-
zó társasházakban a költségmegosztó 
vízmérők (hideg- és melegvizes) ille-
gális cseréje, vagyis amelyekről sem a 
fogyasztó, sem a társasház nem értesí-
tette társaságunkat.

Mivel a költségmegosztó vízmé-
rőket a Bakonykarszt Zrt. bevonta a 
számlázási körébe, ennek megfelelő-
en a vízmérőket VIPAK záró-gyűrűvel 
leplombálta, és – a szerződésen gyári 
szám szerint feltüntetett vízmérőkre – 
a fogyasztókkal számlázási szerződést 
kötött. Vagyis a vízmérők cseréje, vagy 
a VIPAK záró-gyűrű megbontásával 
járó bármilyen jellegű munka elvégzé-
se csakis a Bakonykarszt Zrt. tudtával 
és engedélyével történhetne meg.

A társasházakban található hideg- 
és melegvizes költségmegosztó víz-
mérők cseréjénél az alábbi szempon-
tokat kell fi gyelembe venni!

A hidegvizes költségmegosztó 
vízmérőknél a javítást, illetve a cse-
rét ingyen és bérmentve elvégzi a Ba-
konykarszt Zrt., amennyiben

• a vízmérő folyat,
• a vízmérő megáll, tehát nem méri a 

vízfogyasztást,
• a vízmérő kötésénél – a társasá-

gunk által elhelyezett VIPAK záró-
gyűrű alatti résznél – vízfolyás ta-
pasztalható.

Az összes többi esetben – pl. ha a 
vízmérőt más okok miatt a tulajdonos 
lecseréli, áthelyezi, esetleges veze-
tékcsere vagy javítás miatt a plomba 
megsérül, stb. – a fogyasztó a Ba-
konykarszt Zrt.-t haladéktalanul köte-
les értesíteni, mivel a fenti munkála-
tok általában a plomba megsértésével 
járnak. A VIPAK záró–gyűrű pótlását 
viszont csak társaságunk végezheti, il-
letve tudja elvégezni.

Az aktuális kiszállási költség elle-
nében a Bakonykarszt Zrt. szakembe-
re pótolja a VIPAK záró-gyűrűt.

A melegvizes költségmegosztó 
vízmérők esetében bármilyen ja-
vítási munka, illetve a költségmeg-
osztó vízmérők cseréje is – költség-
vonzataival együtt – minden esetben 
a fogyasztó feladata. A javításokról, 
illetve cseréről azonban a Bakony-
karszt Zrt.-t haladéktalanul köteles 

értesíteni a fogyasztó. A csere vagy 
javítás után a mindenkori kiszállási 
költség ellenében társaságunk szak-
embere a helyszínen újraplombálja a 
vízmérőt.

Mivel a pontos számlázásnak is 
alapvető feltétele vízmérők pontos 
adata, óraállása, ezért társaságunk a 
vízmérőket – tekintettel az integrált 
számítógépes rendszerünkre – csak 
pontos adatok ismeretében tudja 
lecserélni, és ezek után az új költ-
ségmegosztó vízmérőket rögzíteni 
a rendszerben. Éppen ezért feltét-
lenül szükséges a nem általunk le-
cserélt vízmérők adatainak ismere-
te. Amennyiben csak a társasházban 
tartott éves ellenőrző leolvasáskor 
derülnek ki ezek az illegális költ-
ségmegosztó vízmérő cserék, illetve 
a plomba megsértésével járó javítási 
és szerelési munkák, úgy az általunk 
kibocsátott számlákban szereplő óra-
állásokért és értékekért nem tudunk 
felelősséget vállalni. Ezek viszont 
nagymértékben érintik, érinthetik a 
fővízmérőre kibocsátott számláink 
pontosságát is.

F. L.

ILLEGÁLIS MÉRÕCSERÉK

ELHANYAGOLT BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A téli időszakban rendszeresen visz-
szatérő probléma a mérő elfagyás. A 
mérőhely karbantartásáról és védelmé-
ről a 38/1995. (IV.5) Kormányrendelet 
17.§. (1) pontja az alábbiakat mondja 
ki: „A fogyasztó a vízmérőakna, illetve 
vízmérőhely hozzáférhetőségének biz-
tosításáról és tisztántartásáról, a víz-
mérő fagy elleni megfelelő védelméről 
gondoskodni, továbbá a vízmérő rend-
ellenes működéséről a szolgáltatót ha-
ladéktalanul értesíteni köteles.”

Az elfagyás alapvető oka, hogy a 
télen nem lakott ingatlanok (hétvégi 

házak, nyaralók, stb.) bekötési víz-
mérőit késő ősszel nem víztelenítették 
le, nem takarták be, nem történt meg 
a fagy elleni védekezés. Aránylag sok 
esetben fordul elő olyan helyen el-
fagyás, ahol nem elég mély az akna, 
és emellett kevés vizet használnak. A 
harmadik leggyakoribb kiváltó oka 
a mérő elfagyásnak a rosszul záródó 
vagy rosszul visszarakott aknatető. Az 
ilyen akna hiába elég mély, és napköz-
ben fogyasztás is van, a vízmérő szét-
fagyhat egy éjszaka alatt.

A fagyott mérők kicserélése meg-
rendelő alapján történik, a csere költ-
sége a fogyasztót terheli. A költség 10 
ezer forinttól kezdődik, de nagy mé-

rők esetében elérheti a 100 ezer forin-
tot is. A költség függ attól, hogy elzá-
rócsapokat is kell-e cserélni, illetve 
más szerelvényt is érintett-e az elfa-
gyás.

A fogyasztó számára kellemetlen 
lehet az elfagyás következményeként 
elfolyt víz okozta kár is. Ki kell fi zet-
ni magát a vizet is, ami „ráadásul” a 
kertben, a házban, a pincében is ko-
moly károkat tud okozni.

A Bakonykarszt Zrt. október hó-
naptól a kimenő számlák borítékára, 
a fogyasztók fi gyelmének felhívására 
az alábbi szöveget nyomtatja rá: „Té-
len gondoljon arra, hogy vízmérőjét 
megvédje a fagytól!”

FAGYOTT MÉRÕK
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BAKONYI KARSZTVÍZ
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.

A szerkesztõség és a kiadó címe: Veszprém, Pápai út 41. 

Tel.: (88) 423-222. Felelõs szerkesztõ: Laki Pál. Felelõs kiadó: 

Kugler Gyula vezérigazgató. Nyomda: OOK-PRESS Kft. 

Felelõs vezetõ: Szathmáry Attila ügyvezetõ igazgató.

Készült 5.000 példányban.

SZABOLCSI 
TÖLTÖTT KÁPOSZTA

Hozzávalók: 1 nagyobb fej édeská-
poszta, 1/2 kg darált hús, előfőzött rizs, 2 
fej vöröshagyma, só, bors, pirospaprika, 
paradicsomlé (kb. 1 liter)

Elkészítés: Egy nagyobb fazékba vi-
zet teszek forrni. Az édes káposztát a 
torzsája mentén bevágom rézsútosan, a 
közepébe egy húsvillát szúrok, és belete-
szem a forró vízbe. Ahogy fő a káposzta 
a vágás mentén válnak le a levelek, eze-
ket kiveszem a vízből. A húsvilla abban 
segít, hogy könnyebben tudd ezt a mű-
veletet megoldani. Közben kevés olajon 
üvegesre pirítom a rizst, majd két evő-
kanál ételízesítővel megszórom, és any-
nyi vizet öntök rá, hogy elfedje, kb. 10 
percig még főzöm, míg beszívja a vizet 
magába. A két hagymát apróra vágom, 
majd megfonnyasztom, és jó sok piros-
paprikát (erőset) szórok rá, de nem a tű-
zön, mert megkeseredik. Ezután a darált 
hússal a hagymát, rizst összekeverem, 
ízesítem sóval, borssal, pirospaprikával 
ízlés szerint - ki milyen erősen szereti. 
Önteni kell hozzá annyi paradicsomlevet 
(legjobb az üveges paradicsomlé, de aki-
nek házi van, azt használja), amennyit a 
massza felvesz. A megmaradt káposzta-
levelekből apróra vágva még két-három 
maréknyit beleszórhatunk a töltelékbe. 
Aztán el lehet kezdeni a leveleket meg-
tölteni! A leveleken lévő vastagabb részt 
le kell vágni egy késsel, és ha nagyobb 
a levél, inkább kettévágva kell tölteni. A 
torzsát és megmaradt leveleket a fazék 
aljára teszem, rápakolom szépen sorban 
a töltött káposztát. A fazekat felöntöm 
félig vízzel, félig paradicsomlével (aki 
paradicsomosabban szereti, tehet bele 
több paradicsomlét). Amikor az utolsó 

sor káposzta is bekerült a fazékba, ráke-
rült a paradicsomos-vizes lé, egy mele-
get bíró tányért szoktam a tetejére rakni, 
egy kicsit megnyomom a káposztákat, 
és úgy rá a fedőt. (Ezt nem tudom, mi-
ért kell, de anyu mindig így csinálta :) ) 
Körülbelül másfél-két órát kell főzni, de 
közben kóstolással is lehet ellenőrizni, 
hogy hol járunk.

ASZALT SZILVÁS 
PULYKATEKERCS

Hozzávalók: 4 nagyobb szelet pulyka-
mell fi lé, 25 dkg aszalt szilva, 1 dl vörös-
bor, 5 dkg cukor, 1 mokkáskanál citrom-
lé, 3 dkg vaj, 1 csokor petrezselyem, őrölt 
fehérbors, só

Elkészítés: Az aszalt szilvát meleg víz-
ben megmossuk, majd vízben megfőzzük. 
Leszűrjük, kimagozzuk, felöntjük a vörös-
borral. Cukrot adunk hozzá, felforraljuk 
és puhára főzzük. Leszűrjük, éles késsel 
kisebb darabokra vágjuk, majd őrölt fe-
hérborssal és felaprított petrezselyemmel 
összekeverjük. A pulykamell szeleteket 
kiveregetjük, sózzuk, borsozzuk. A szil-
vapépet a hússzeletek egyik felére kenjük, 
összetekercseljük és zsineggel összekötöz-
zük. A tekercseket egyenként kivajazott 
alufóliára fektetjük és lazán becsomagol-
juk. Tepsibe vagy tűzálló tálba fektetjük és 
forró sütőben pirosra sütjük. Burgonyapü-
rével kínáljuk

KARÁCSONYI LINZER

Hozzávalók a tésztához: 25 dkg Rama 
sütőmargarin, 50 dkg fi nomliszt (a fele 
Graham-liszt is lehet), 20 dkg kristálycu-
kor (vagy barna cukor), 2 csomag vaníliás 
cukor, 1 csomag sütőpor, 2 tojás, 1 csapott 
evőkanál keserű kakaópor. A lekenéshez: 

1 tojás, a tetejére: maréknyi natúr (sótlan) 
mogyoró, a töltéshez: 30-40 dkg sárgaba-
rackíz.

Elkészítés: 1. A tésztához valókat a ka-
kaó kivételével tálba töltjük, eleinte csak 
morzsolgatjuk, majd ha már nincs benne 
nagy darabokban margarin, összegyúrjuk. 
Akkor lesz jó, ha elválik a tál falától. 2. 
Ezután kettéosztjuk, a kakaót az egyik fe-
lébe dolgozzuk. A világos színű tésztát kb. 
0,5 centi vastagra ellapítjuk (tenyerünkkel 
nyomkodva a legkönnyebb), majd egy 
cakkos szélű, kb. 5 centi átmérőjű kiszú-
róval kiszaggatjuk. A leeső részeket újra 
összegyúrjuk, és kiszaggatjuk. 3. Sütőpa-
pírral bélelt tepsire rakosgatjuk, majd elő-
melegített sütőben, közepes lánggal (180 
fok, légkeveréses sütőben 165) kb. 15 per-
cig sütjük. 4. Amíg készül, a kakaós tésztát 
ugyanígy kiszaggatjuk, majd minden kis 
tésztakorong közepét egy kis (kb. 2 centis) 
pogácsaszaggatóval kivágjuk. A leeső ré-
szeket újra összedolgozzuk, kiszaggatjuk. 
5. A korongokat sütőpapírral bélelt tepsire 
rakjuk, felvert tojással megkenjük, majd a 
tetejüket durvára vágott dióval vagy mo-
gyoróval meghintjük, a darabokat kicsit a 
tésztába is nyomkodjuk. Ugyanúgy sütjük, 
mint az előző tésztát. 6. Ha kihűltek, a vilá-
gosakat kb. 1-1 kiskanál lekvárral megken-
jük, és a kakaósakat ráillesztjük.

RECEPT ROVAT

TÉLI ÉTELEK 


