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HATáLybA LépeTT Az üzLeTszAbáLyzATuNk
Társaságunk életében fordulópont a 

2013. november 8-i dátum, több szempont-
ból is. Az egyik ok az, hogy a működési en-
gedélyünkkel együtt az Üzletszabályzatun-
kat is jóváhagyta a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal.

Az Üzletszabályzat a felhasználók és a 
szolgáltató közötti kapcsolatrendszer egy-
értelmű, áttekinthető szabályrendszerét fog-
lalja magában. Minden dolgozónknak érde-
ke, hogy ismerje ezeket a szabályokat, hi-
szen ez alapján végezzük munkánknak azon 
részét, ami a felhasználókkal való közvetlen 
kapcsolatot jelenti.

Üzletszabályzat létrehozása már évek óta 
igényként jelentkezett, de a 2011. évi CCIX. 
törvény és a hozzákapcsolódó 58/2013.
(II.27.) Kormányrendelet kötelezően elő is 
írja a szolgáltatók számára az Üzletszabály-
zat készítését. Mindazokat a kérdéseket, 

felhasználókkal való kapcsolódási pontokat, 
amelyeket a törvény vagy a kormányrendelet 
nem szabályozza, a szolgáltatónak az Üzlet-
szabályzatba kell rögzíteni.

Társaságunk a feltételeket teljesítette 
azzal, hogy életbe léptette Üzletszabály-
zatát, amely a felhasználók számára a 
BAKONYKARSZT Zrt. honlapján látható 
és az ügyfélszolgálatokon hozzáférhető.

Fontos tényező, hogy az Üzletszabály-
zatban leírt folyamatok, szabályok betartá-
sa mindkét fél – felhasználó és szolgáltató 
– számára kötelező jellegű. A különböző 
hatósági ellenőrzések során pedig számon 
kérhető. Ugyanakkor segítség cégünk mun-
katársai számára, a felhasználó pontos, kor-
rekt tájékoztatásához. Üzletszabályzatunk 
mellékletei között megtalálhatók az akna-
rajzoktól kezdve a kötelezően alkalmazandó 
nyomtatványokon át az Általános Szerződé-

si Feltételekig (ÁSZF), melyek az Üzletsza-
bályzattal együtt léptek életbe. Munkatársa-
inknak mindenképpen ismerni kell ezeket, 
hiszen a szabályzatban találhatók olyan kér-
dések is, amelyek újraértelmezésre kerültek 
(pl. mellékvízmérők hitelesítési kérdése) 
vagy olyan kérdések, amelyek eddig hiá-
nyoztak a szerződéses feltételek közül (pl. 
minimum havonkénti kötelező mérőellenőr-
zés a felhasználó részéről).

A szabályzat nyelvezete nem a régről 
megszokott, hanem a jogszabály által jelen-
leg használt kifejezéseket alkalmazza. Eze-
ket a szolgáltatóknak is meg kell szokni és 
alkalmazni mind a mindennapos ügyfélkap-
csolatokban, mind az ügyféllevelezésben.

Az Általános Szerződési Feltételekkel 
kapcsolatban felhasználóinkat hírlevélben 
is értesíteni fogjuk!

F. L.

Társaságunk új Beszerzési és Közbeszer-
zési Szabályzata 2013. november 8.-án lépett 
hatályba. A szabályzat nem is annyira új, 
hiszen eddig is rendelkeztünk ilyen szabály-
zattal, azaz a beszerzésünket jól megfontolt, 
szigorúan szabályozott módon végeztük.

Mi indokolta mégis a változást?
A társaságunk által benyújtott Működési 

engedély kérelem kötelezően benyújtandó 
részeként, a hivatal (MKEH), az Üzletsza-
bályzat mellett a Beszerzési és Közbeszer-
zési Szabályzatot is elbírálta, engedélyezte. 
A szabályzatok kialakításának elősegítése 

érdekében a hivatal ajánlást tett közzé, mely 
szerint a mi szabályzatainkat is felül kellett 
vizsgálni.

A hatályos szabályzataink az ajánlás-
nak nagyrészt megfeleltek, de az ajánlás 
alapján még jelentősebb hangsúlyt kapott 
a beszerzésekben a nyilvánosság, a verseny 
tisztaságának biztosítása. Az átalakított sza-
bályzat még közelebb került a közbeszer-
zési törvényhez, így biztosítva az ajánlás-
ban megfogalmazott feltételek teljesülését. 
Ugyanakkor a MKEH a közbeszerzésekre 
és az egyéb beszerzésekre vonatkozó szabá-

lyozást egyetlen szabályzatban képzelte el, 
ezért a két szabályzatunkat összevontuk.

Az ajánlás alapján korszerűsített Beszer-
zési és Közbeszerzési Szabályzatot társa-
ságunk Igazgatósága májusban elfogadta 
és a Működési engedély kérelem részeként 
benyújtásra került a MKEH felé. A hivatal 
a szabályzatot módosítás nélkül elfogadta 
és engedélyezte annak hatályba léptetését. 
Így a jövőben a 40 oldalas és 19 melléklettel 
ellátott szabályzat segíti a beszerzési felada-
taink ellátását.

R. Á.

Az „új” beszeRzési szAbáLyzATRóL

A nyár folyamán elfogadott, ún. rezsitör-
vény hatása miatt, a fogyasztóknak kiküldött 
számláink külalakja, képe teljesen megvál-
tozott. Az új számlaképen sokat dolgoztunk, 
és sajnáltuk az előző, szerintünk kimondot-
tan szép külalakú változatot. A változásról 
beszámoltunk előző lapszámunkban.

Azóta, 2013. november 21-én megjelent 
a 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egysé-
ges közszolgáltatói számlaképről. Ez újra 
átalakításra késztet bennünket, bár a nyáron 
megalkotott számlakép egyes elemeit át tud-
juk venni.

A törvény egységes szerkezetet ír elő va-
lamennyi közszolgáltató számára a számla 

első oldalára vonatkozóan, hogy a felhasz-
nálók könnyebben eligazodjanak a kü-
lönböző szolgáltatói számlák között. Első 
ránézésre meg tudjuk majd állapítani, me-
lyik szolgáltató küldte a számláját, ugyanis 
a „rezsibox” minden szolgáltató számára 
más-más színű lesz. A villamos energia pi-
ros, a gáz narancsos, a távhő lila, a szemét 
zöld, és a víz- és csatornaszolgáltatás kék.

Minden számlának minimum két lap-
ból kell állni, ugyanis a számlák első 
lapjának hátoldalát csak általános infor-
mációkra lehet használni. Számunkra ez 
jelentős, de kedvezőtlen változás, hiszen 
számláink nagy része egy oldalon, sőt fél 

oldalon elfért. Így eddig nem volt szükség 
a két lapos számlára, kivéve a több mérős 
lakás esetében. A többlet nyomtatás, bo-
rítékolás természetesen növeli a számlák 
előállítási költségét. Jó a rosszban, hogy 
az általános információk visszakerülnek 
a számlákra, így például az üzemegysé-
gek elérhetőségei az első lap hátoldalára 
nyomtatva lesznek láthatók.

Azok az új elemek, amelyek nyáron ke-
rültek a számla első oldalára (tartozás ki-
írás, várható következő leolvasás időpontja) 
most a számlarészletező után, a számla leg-
végén kapnak helyet.

File Lilla

isMéT új száMLAkép
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
elnökhelyettes asszonya, Dr. Szalóki Szilvia és a BAkonykArSzt 

zrt. vezérigazgatója, kugler Gyula az ünnepélyes átadáson

A 2011. évi CCIX. sz. törvény V. Feje-
zete (35.-37. §) rögzíti, hogy a víziközmű 
szolgáltatók tevékenységüket csak a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
engedélyének birtokában végezhetik.

A fent nevezett törvény átmeneti rendel-
kezései között szereplő 82. § meghatározza 
azt is, hogy a Működési engedély kérelmet 
a szolgáltatóknak 2013. május 31-ig be kell 
nyújtania a hivatalnak. Aki ezen időpontig 
nem adta be a kérelmét, az jogszerűen 2013. 
június 1-től nem végezhet üzemeltetési te-
vékenységet.

A kérelem tartalmára vonatkozóan elő-
írásokat a fent nevezett törvény és annak 
végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) 
számú Kormányrendelet tartalmazza.

A BAKONYKARSZT Zrt. 2013. május 
30-án Budapesten, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalban (MEKH) le-
adta a 8.621 oldal terjedelmű, összesen mint-
egy 63,2 kg súlyú engedélyezési dokumentá-
ciót, amely 29 iratrendező mappában fért el.

A hivatalnak 6 hónap állt rendelkezésére 
a kérelem elbírálására. Az egész ország te-
rületéről 84 engedély kérelem érkezett be, 

melyet területi felosztásban 7 fős bizottsá-
gok vizsgáltak meg. T ársaságunk kérelmét 
elbíráló bizottság október végén végzett 
munkájával, melynek során néhány tisztázó 
kérdést tettek fel, melyekre határidőn belül 
válaszoltunk.

Üzemeltetési tevékenységre vonatkozó 
kérelmünk sikeres volt, ennek eredménye-
képpen 2013. november 8-án a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
székházában, ünnepélyes keretek között a 
BAKONYKARSZT Zrt. 141 víziközmű-
rendszerre kapott működési engedélyt!

A bAkONykARszT zrt. MegkApTA  
A víziközMÛ-szOLgáLTATói MÛködési 

eNgedéLyéT

A működési engedély díszes okmánya
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e-közmû

A 2013. november 1-jén életbe lépett, 
az egységes elektronikus közműnyilván-
tartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. 
rendelet előírja a közművezeték üzemelte-
tők számára, így számunkra is, a kötelező 
adatszolgáltatást az e-közmű részére. Az 
e-közmű a közmű üzemeltetők nyilvántar-
tásaira építve, internetes felületen biztosítja 
a felhasználók számára a hozzáférést a köz-
művezetékek adataihoz.

A közmű üzemeltetőknek, az általuk üze-
meltetett közművek tulajdonosainak meg-
nevezésével, 2013. november 15-ig kellett 
regisztrálni az erre a célra kialakított web-es 
felületen.

Az üzemeltetett közművezetékek – a 
vonatkozó kormányrendeletben meghatá-
rozott – adatait három időpont figyelembe 
vételével kell szolgáltatni az e-közmű fe-
lületére. 2014. január 1-jétől köteles napra-
készen szolgáltatni a közmű üzemeletető a 
közművezetékekre vonatkozó nyilvántartá-
sában meglévő, EOV-ban vezetett digitális 
adatokat. 2015. január 1-jétől köteles nap-
rakészen szolgáltatni a közmű üzemeltető a 
közművezetékekre vonatkozó nyilvántartá-
sában meglévő, nem EOV-ban vezetett di-
gitális adatokat. 2017. január 1-jétől pedig 
köteles naprakészen szolgáltatni a közmű 
üzemeltető az e rendelet hatálybalépésekor 
a nyilvántartásában meg nem lévő adatokat 
digitálisan az e-közmű részére.

A vízellátási és csatornaszolgáltatási szak-
ág publikálandó objektumtípusai és tulajdon-
ságai között szerepel többek között a vezeték 
üzemeltetőjének neve, vezeték tulajdonosá-
nak neve, vezeték hossza, létesítés éve, szál-
lított közeg megnevezése, a szállítás módja 
és a hálózati hierarchiában betöltött funkció 
(pl. bekötővezeték, gerincvezeték).

Társaságunk a víziközmű szolgáltatás-
ról szóló 2011. évi CCIX. törvényben a 
víziközmű vezeték tulajdonosok számára 
előírt, 2015. december 31-ig elvégzendő 
vagyonértékelés miatt, már az elmúlt évben 
szerződést kötött a Hidroconsult Kft.-vel, 
hogy a BAKONYKARSZT Zrt. által üze-
meltetett víziközmű vezetékek digitalizálá-
sát és objektum alapú feldolgozását végezze 
el, az általuk kifejlesztett program segítsé-
gével. Ez a program, a Digitális Objektum 
Nyilvántartó rendszer kisebb programmó-
dosítással képes az e-közmű számára is ada-
tot szolgáltatni. Így társaságunk teljesíteni 
tudja az „e-közmű rendeletben” előírt köte-
lezettségeket.    

SHS

gps nyomkövetû 
rendszerek 
fejlesztése

A társaságunkra rótt többlet anyagi ter-
hek kompenzálására irányuló költségtaka-
rékossági intézkedések egyike volt 2013. 
évben a GPS (Global Positioning System) 
gépjármű nyomkövető rendszer fejlesztése 
is. A gépjárművek nyomkövető rendszere 
kibővült az üzemanyag takarékosságot is 

elősegítő üzemanyag felhasználást figyelő 
rendszerrel.

Az üzemanyag felhasználás figyelésére 
többféle, az adott gépjárművek sajátossá-
gaihoz igazított rendszert telepítettünk. A 
felhasználási adatok a GPS kommunikációs 
eszközön keresztül kerülnek elküldésre és 
rögzítésre. Az adatok kiolvasása és a gépjár-
művek helyzetének meghatározása továbbra 
is internetes felületen, valós időben lehetsé-
ges. A rögzített adatok, a korábbiakkal meg-
egyezően, visszakereshetők, utólagosan is 
lekérdezhetők.    R. Á.

2013. IV. negyedév

Nyugdíjba VoNuLt
Szabó Lajos műszerész (Ajkai Üzem-
mérnökség), Jancsek Györgyné vízóra 
leolvasó (Várpalotai Üzemmérnökség), 
Buzás Dánielné takarítónő (Veszprémi 
Üzemmérnökség), Mátyás károlyné 
gazdasági ügyintéző (Nagyvázsonyi 
Üzemvezetőség), Hartyányi Tamásné 
anyagnyilvántartó és könyvelő (Mű-
szaki Osztály), Giczi Ferencné mik-
robiológiai szakasszisztens (Központi 
Laboratórium), Kukucskáné Horváth 
kamilla belső ellenőr (Vezérigazga-
tóság), kovács István Ferencné sta-
tisztikai ügyintéző (Szervezési és Hu-
mánerőforrás-gazdálkodási Osztály).

Új muNkaVÁLLaLók
Jancsek György vízóra leolvasó (Vár-
palotai Üzemmérnökség), komáriné 
Friskó renáta takarítónő (Veszprémi 
Üzemmérnökség), Molnár Margit sta-
tisztikai ügyintéző és Szilos Annamária 
iratkezelési ügyintéző (Szervezési és 
Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály)

Munkaviszonya Megszűnt
Mikó Barbara pénzügyi és számvite-
li gyakornok (Pénzügyi és Számviteli 
Osztály)

Stadler Emese

HuMáN 
HíRMORzsák

Tözsgárda –  
évfordulósok

40 év: Ádám Mihály, Pintér Gyula 
(Ajkai Üzemmérnökség); Hartyányi 
tamásné (Műszaki Osztály); Mátyás 
károlyné (Nagyvázsonyi Üzemvezető-
ség).
35 év: Bene zoltán, Grünwald zol-
tán (Ajkai Üzemmérnökség); Horváth 
Andrásné (Központi Laboratórium); 
Somlai Ilona (Szervezési és Humánerő-
forrás-gazdálkodási Osztály).
30 év: Balázs Árpád (Műszaki Osz-
tály); Holczmann Attila (Várpalotai 
Üzemmérnökség); Doma Attila, Zsebe 
Lászlóné (Veszprémi Üzemmérnök-
ség).
25 év: Adorján zsolt, rieger ottó, 
Stribl András (Ajkai Üzemmérnökség); 
kungl István, nagy Elek (Várpalotai 
Üzemmérnökség); Buzás Dánielné, 
Zsebe László (Veszprémi Üzemmér-
nökség).
20 év: Bende István (Ajkai Üzemmér-
nökség); Petrovai Péter (Informatikai 
Csoport); Czirákiné Purger Szilvia 
(Pénzügyi és Számviteli Osztály); Csil-
lag Győzőné (Szervezési és Humán-
erőforrás-gazdálkodási Osztály); Buza 
Balázs (Várpalotai Üzemmérnökség); 
Ferenczy Sándor, Pordán Árpád, tóth 
Péter Imre (Veszprémi Üzemmérnök-
ség).
15 év: Bujdosó olga (Központi Labo-
ratórium).
10 év: Ifj olasz János (Ajkai Üzem-
mérnökség); kiss Balázs (Nagyvázso-
nyi Üzemvezetőség); Madarász Berna-
dett (Pénzügyi és Számviteli Osztály); 
Vig Gábor (Üzemviteli Osztály).
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Idén, korábbi lapszámunkban már hírt adtunk röviden arról, hogy megújult és megszépült a Zirci Üzemmérnökség területén a lókúti 50 
m3-es medence. Akkor csak reménykedhettünk, hogy lesz még lehetőség további létesítmények korszerűsítésére is. 

Reményeink, szerencsére, sokkal hamarabb teljesültek, mint vártuk. Lehetőség adódott ugyanis még idén, egy „kisebb beruházás” meg-
valósítására. A választás a borzavári 50 m3-es gyűjtőkút kezelőépületére esett.

A korábbi borzavári felújítási tervekkel ellentétben, felmerültek alternatív változatok is. Legvégül a régi, a rossz műszaki megoldások-
nak köszönhetően teljes mértékben tönkre ment épület elbontása került előtérbe. Helyére pedig a mai igényeknek minden szempontból 
megfelelő, új könnyűszerkezetes épület felépítése valósulhatott meg. Úgy gondoljuk, a képek önmagukért beszélnek. A felújítással, a jobb 
hőszigetelésnek köszönhetően, várhatóan az épület villamos energia igénye is csökkeni fog.

R. P.

Írásom aktualitását a közelgő Üzemi Ta-
nács (ÜT) választás adja. Szeretnék rövid 
összegzést adni a választott testület elmúlt 
három évben végzett munkájáról.

Az ÜT legfontosabb feladata a kapcso-
lattartás a cég vezetése és a dolgozók között, 
valamint az erről szóló tájékoztatás. Ennek 
a feladatunknak az értékelésére, az idei év 
elején lezajlott vizsgálat során, dolgozóink 
gyenge közepest adtak. Hogy az elvárások-
nak jobban megfeleljünk, újságunkban ne-
gyedévenként rövid beszámolót közlünk az 
adott időszakban történtekről, illetve az ÜT 
tagjai is beszámolnak – „elsőkézből” – az 
eseményekről.

A zalakarosi üdülő, szezonra való felké-
szítésének megszervezését az ÜT vállalta 
magára. Évről évre elvégezzük a karbantar-
tási, parkosítási és takarítási munkákat. Tár-
saságunk vezetése támogatta kérésünket és 
komoly összegeket fordíthattunk az üdülő 
komfortfokozatának javítására. Többek kö-
zött kiépíttettük a kábel tv hálózatot és két 
új televíziót vásárolhattunk a társalgókba. 

Ezen kívül új hűtőgépekkel, mosógéppel 
gyarapodtunk, illetve az apartmanok felsze-
relései is megújultak. A „külső körletben” a 
gyerekeknek új homokozót építettünk, fel-
újítottuk a játékokat, valamint teljesen fel-
újítottuk a térvilágítást. Sajnos a kialakult 
gazdasági helyzet szükségessé tette a több 
éve változatlan üdülési költségek emelé-
sét. Javaslatunkat a cég vezetése elfogadta, 
így jelenleg egy apartman heti bérleti díja 
19.000 forint. Ehhez az összeghez Társasá-
gunk még jelentős támogatást nyújt. A taka-
rékosságot szolgálta az üdülő nyitva tartásá-
nak két héttel történő csökkentését.

A Felügyelő Bizottságban az Üzemi Ta-
nácsot két fő, Hegyi Zoltán és Rieger Ottó 
képviseli. Ők rendszeresen tájékoztatják az 
Üzemi Tanács tagjait az ott végzett munká-
jukról.

A munkáltatói kamatmentes kölcsönök el-
osztásánál szintén két fővel van jelen az ÜT. 
Nagyon népszerű kölcsön formáról van szó, 
hiszen az ez évi felosztható keret már a har-
madik negyedév végére felhasználásra került.

A Bakonykarsztért Érdemérem odaítélé-
sében öt fős kuratórium dönt, melyből két 
főt az ÜT delegál. Az egységvezetők be-
érkezett javaslatai alapján dönt a bizottság 
az adott év kitüntetettjeiről. Az elmúlt idő-
szak díjazottjai: 2011-ben Csuka Gézáné és 
Hutvágner Béla, 2012-ben Somlai Ilona és 
Szebenyi György, 2013-ban pedig Tost Jó-
zsef és Mátyás Károlyné voltak. A díj 150 
ezer forint jutalomból és egy értékes bronz 
kisplasztikából áll.

Üdülési igények felmérése, elosztása, 
csere üdülések lebonyolítása – a munkál-
tatóval közösen – szintén az ÜT bevonásá-
val történik. Érezhető, hogy munkatársaink 
meg vannak elégedve az e téren végzett 
munkánkkal, hiszen mindenkinek tudunk 
valamilyen jellegű üdülést felkínálni.

A magam részéről a december elején 
„felálló”, új összetételű Üzemi Tanácsnak 
kívánok további sikeres, konstruktív együtt-
működést mind Társaságunk vezetésével, 
mind dolgozóinkkal.

kemény kálmán

üzeMi TANács váLAszTás

beszáMOLó Az eLMúLT HáROM évRÕL

bORzAváRi gyÛjTÕkúT

új kezeLÕépüLeT A Régi HeLyéN

A régi... ...és az új kezelőépület
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A BAKONYKARSZT Víz- és Csatorna-
mű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
alapvető feladata a működési területén a 
megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatása, a 
keletkező szennyvizek elvezetése és –tisz-
títása, valamint a szennyvíziszapok környe-
zetkímélő elhelyezése.

A Központi Laboratórium elsődleges 
feladata a BAKONYKARSZT Zrt. műkö-
dési területén, a fogyasztók 
egészséges ivóvízzel történő 
ellátásához szükséges mi-
nőségellenőrzés, valamint 
a szennyvíztisztító telepek 
üzemmenetének ellenőrzé-
séhez szükséges vizsgálatok 
elvégzése. A laboratórium 
szabad kapacitása terhére 
külső megrendelők részére is 
végez mintavételt és vizsgá-
latokat.

Az említett tevékenysé-
geket, a vonatkozó előírások 
értelmében, csak akkreditált 
laboratórium végezheti. Az 
akkreditálás műszaki terü-
lete az ivóvíz, felszín alatti 
víz (karsztvíz, rétegvíz, ta-
lajvíz, figyelőkút) mintavé-
tele, helyszíni vizsgálata, fi-
zikai, kémiai, bakteriológiai 
és mikroszkópos biológiai 
laboratóriumi vizsgálata, a 
palackozott ivóvíz mintavé-
tele, fizikai, kémiai, bakte-
riológiai és mikroszkópos 
biológiai vizsgálata; a felszí-
ni víz mintavétele, helyszíni 
vizsgálata, fizikai, kémiai 
és bakteriológiai laborató-
riumi vizsgálata, a szenny-
víz mintavétele, helyszíni 
vizsgálata, fizikai, kémiai és 
bakteriológiai laboratóriumi 
vizsgálata; a szennyvíziszap 
mintavétele és fizikai vizsgálata.

Központi Laboratóriumunk 1996. óta a 
Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által 
akkreditált vizsgálólaboratórium. Minőség-
irányítási rendszerünket és az akkreditálás 
műszaki területét a változó követelmé-
nyekhez igazodva folyamatosan fejlesztet-
tük, fejlesztjük. A kezdetekben az ivóvíz és 
szennyvíz, valamint a szennyvíziszap fizikai, 

kémiai, bakteriológiai vizsgálatát fedte le. 
Ezt követte a mintavételek, majd a mikro-
szkópos biológiai vizsgálatok akkreditálta-
tása. 2005-ben új egyedi vizsgálati módszert 
(COLILERT) vezettünk be – az országban 
elsőként – a coliformszám és Escherichia-
coli szám meghatározására, mely szerint a 
vízmintavétel után már 18-20 óra elteltével 
eredményünk van ezen szennyezés-jelző 

baktériumokra vonatkozóan. 2009-ben a bő-
vítés a palackozott ivóvizek és felszíni vizek 
mintavételére és vizsgálatára vonatkozóan.

Az MSZ EN 45000:1990 szabvány sze-
rint 1996-ban kialakított minőségügyi rend-
szert 2002-ben átalakítottuk, az MSZ EN 
ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerinti, 
2006-ban pedig – a változásokhoz igazodva 
– az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szab-

vány szerinti rendszerré. A 2009-ben meg-
újított státusz 2013. november 10-ig volt 
érvényes. Az akkreditált státusz 4 évre szól.

A megújításhoz szükséges dokumentá-
ció és kérelem beadását a lejárati idő előtt 
6 hónappal célszerű megtenni, mert az el-
járás lefolytatása legkevesebb ennyi ideig 
tart. Esetünkben ez a dátum május 10. volt, 
de mi április 5-ére elkészítettük az új doku-

mentációt és beadtuk a kérel-
met. A beadvány tartalmazta 
a „kézikönyv”-et, a 15 „mi-
nőségirányítási és műszaki 
eljárás”-t, a 9 munkautasítást, 
a formanyomtatványokat, az 
egyedi vizsgálati módszerek 
leírását, validálását (érvénye-
sítését).

A dokumentációt formai-
lag és tartalmilag is értékel-
ték, esetünkben ezt a NAT 
akkreditáló mérnökének ko-
ordinálásával három szakértő 
– minőségirányítási, kémi-
ai- és mikrobiológiai vizs-
gálati – végezte. Az apróbb, 
mondhatjuk, hogy az ilyen 
eljárások során megszokott 
hiánypótlás, pontosítás el-
fogadását követően, szept-
ember hónapban a minősítő 
szakértők helyszíni szemlén 
ellenőrizték az előírt kritéri-
umok teljesülését. Tételesen 
vizsgálták a minőségirányítá-
si és műszaki követelmények 
gyakorlati megvalósulását, 
maradéktalan betartását.

Ezt követően a beadott 
dokumentáció, és a helyszíni 
ellenőrzést végző szakértők 
értékelése alapján egy szak-
mai bizottság meghozta dön-
tését, mely szerint Központi 
Laboratóriumunk 2013. ok-

tóber 30. – 2017. október 29-ig akkreditált 
státusszal rendelkezik.

A folyamatos megfelelést az akkreditáló 
testület évente felügyeleti auditon ellenőrzi.

A mostani megújítás során az akkreditá-
lás műszaki területét lényegesen nem vál-
toztattuk. Az újonnan megjelent – munkán-
kat érintő – szabványokat bevezettük.

Horváth andrásné

közpONTi LAbORATóRiuM

MegújíTOTT bizALOM
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A 2011. év derekán egyre erősödtek azok a 
hangok, melyek azt súgták, hogy hamarosan 
lesz víziközmű törvény. A rutinosabb kollégák 
ugyan legyintettek, hiszen megszokták már, 
hogy szeptemberben mindig kap véleménye-
zésre törvény-tervezetet az országos szakmai 
szervezet, a MaVíz víziközmű. Így történt ez 
2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is, nem be-
szélve az ezt megelőző időszakról. A kétkedők 
arca akkor kezdett komollyá válni, mikor a 
2011. őszi igazgatói értekezleten, Zalakaroson, 
Dr. Szabó Iván előadást tartott a készülő tör-
vényről, majd a népes résztvevők elfogyasztot-
ták, ebben a körben az utolsó közös vacsorát.

Az első pezsgőbontás, van saját törvé-
nyünk!?

A készülő törvényről szóló tájékoztatás 
számos új információt adott. Példaként a 
legérdekesebbek: üzemeltetési szerződé-
si módozatok, víziközmű-rendszer, csak 
200.000-nél nagyobb felhasználói egyen-
értékkel rendelkezők lehetnek üzemeltetők, 
használjuk ki az évből még hátralévő időt a 
szolgáltatási díjak módosítására, mert a jövő 
évtől kezdődően befagyasztásra kerülnek.

Ez utóbbi lehetőségen erősen elgondol-
kodtunk, hiszen üzemeltetői oldalról lett 
volna rá igény. Végül azonban, néhány tu-
lajdonos önkormányzati vezetővel folytatott 
beszélgetést követően úgy döntöttünk, hogy 
nem használjuk ki a helyzetet, nem kívá-
nunk 2012. január 1-je előtti bevezetéssel 
szolgáltatási díjat emeltetni.

Parlamentünk decemberi ülésszakát a 
szokásosnál is élénkebben figyeltük. Ol-
vastuk, véleményeztük a törvénytervezetet, 
és javaslatokat juttattunk el a döntéshozók-
hoz. Bíztunk abban, hogy a szakmai érvek 
támogatást nyernek. Aztán karácsony után, 
szilveszter előtt, december 30-án az Ország-
gyűlés elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvényt (Vksztv.), 
mely másnap, december 31-én 23 órától 
hatályba lépett. (Magyar Közlöny 2011. évi 
166. szám.) Felbontottuk az első pezsgőt. 
Megszületett a régóta várt vízműves törvény.

Ezt vártuk? Volt már részleteiben jobb, de 
rosszabb tervezet is előttünk véleményezés-
re. Most már mindegy, ezt kell alkalmazni. 
Az ördög úgy is a részletekben bújik meg, 
majd a végrehajtási rendeletek rendbe teszik 
a vitatható részeket, gondoltuk még akkor.

Felkészülés, optimista megközelítéssel
A 2012. év első napjait az új „bibliánk” 

tanulmányozásával, értelmezéseivel és fel-
dolgozásával töltöttük. Mentek a telefonok, 
az elektronikus levélváltások a vízművesek 
között. Milyen díjon számlázzunk január 
1-jétől, mi legyen az önkormányzatok ál-
tal decemberben elfogadott és rendeletben 
megállapított díjak sorsa, mennyi a felhasz-
nálói egyenértékünk?

Részvénytársaságunk Igazgatósága janu-
ár 16-ai ülésén az alábbi döntéseket hozta:
•	 a fogyasztással arányos szolgáltatási dí-

jakat és az ivóvíz-szolgáltatás alapdíját 
bruttó 4,2 %-kal megemeli,

•	 a módosított fogyasztással arányos díjak 
2012. január 17-től alkalmazhatóak,

•	 a módosított alapdíjak 2012. február 
1-jétől érvényesíthetőek,

•	 a szolgáltatási díjba korábban beépített 
2,- Ft/m3 eredmény átmeneti jelleggel 
kivezetésre kerül (azóta ez tartóssá vált, 
sőt….),

•	 az új díjakról levélben haladéktalanul ér-
tesítsük az önkormányzatokat, továbbá a 
társaság honlapján a díjtáblázat kerüljön 
elhelyezésre (január 16-án).
Ezt követően összeállítottuk a Vksztv. 

alkalmazásához szükséges, értelmezési kér-
dés listánkat, illetve feladattervünk első vál-
tozatát. Döntéseink meghozatalában nagy 
segítségünkre volt a MaVíz által „összeho-
zott”, a Vksztv. értelmezésével és a végre-
hajtási rendeletek kidolgozásával megbí-
zott tematikus teamekben végzett munkánk 
(2012. január 18-tól szinte folyamatosan), 
továbbá az e témában megtartott első kon-
ferencia március 27-én.

Ekkor még arra készült a szakma, hogy 
a Vksztv-vel kapcsolatosan ésszerű, jobbí-
tó szándékú, sok tekintetben pontosító és 
egyértelmesítő javaslatokat fogalmaz meg, 
majd május végére elkészíti a Kormányren-
delet- és a Miniszteri rendelet tervezeteket.

Részvénytársaságunk feladattervében 
az szerepelt, hogy márciusban a tulajdonos 
önkormányzatainkkal, most már ellátásért 
felelősökkel ismertessük meg a törvényt, 
továbbá azokkal a tulajdonosokkal, akiknek 
víziközmű vagyona a társaság tulajdonában 
van, 2012. június 30-ig kössünk üzemelteté-
si szerződést (ÜSZ).

kéT pezsgÕbONTás közöTT…
– HOgyAN váLTOzTATják Meg Az éLeTüNkeT A jOgszAbáLyOk? –

A személyes hangvételű esettanulmány, az elmúlt közel két év vízműves történéseit 
foglalja össze sajátos szemszögből. Ahogy a szerző fogalmaz: „Ez alatt az időszak alatt 
gyakran olyan érzetem volt, mintha munkahelyet váltottam volna”. Kugler Gyula ve-
zérigazgatónak a XVII. Víziközmű Konferencián elhangzott előadása megjelent nyom-
tatásban a Vízmű Panoráma című szakmai lapban. Karcsúsított változatát pedig lapunk 
olvasói is megismerhetik.
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Ezeken túl még, elvégzendő feladatként 
tűztük magunk elé:
•	 Felkészülés a vagyonátruházásra (ere-

detileg 2013.10.31-ig kellett volna erről 
megállapodni az ellátásért felelősökkel):
- vagyonlisták összeállítása, csoporto-

sítása,
- közös vagyon-elemek meghatározása 

(működési vázlatok alapján).
•	 Több önkormányzatot is érintő vagyon-

elemek átruházásával kapcsolatos elvek 
és gyakorlat kialakítása.

•	 Megállapodás a részvénytársaság tulaj-
donos önkormányzataival:
- az új üzemeltetési módozatról,
- a vagyonátruházás időpontjáról és tar-

talmáról.
A várakozás avagy „tavaszi” advent
Az önkormányzati tájékoztatásokat és 

beszélgetéseket követően megnyugod-
tunk. Minden esetben bizalmukról és tá-
mogatásukról biztosítottak bennünket. 
Hagytak dolgozni és elfogadták javasla-
tainkat. Május végére valamennyi érintett 
tulajdonosunkkal, vagyis 116 települési 
önkormányzattal sikerült megkötnünk az 
üzemeltetési szerződést. Ezek voltak a po-
zitív hírek.

Vártuk viszont a Vksztv. módosítását, 
melyre április, legfeljebb május hónapokat 
jósoltak a jól értesültek. Időközben elké-
szültek a MaVíz-ben a rendelet-terveze-
tek, melyek eljutottak az illetékesekhez. A 
várakozás ideje alatt elkezdtük a felkészü-
lést víziközmű vagyonunk átruházására, a 
gördülő fejlesztési terv és a víziközművek 
térképi nyilvántartásának teljesítésére. Fej-
lesztettük informatikai rendszereinket és 
ügyfélszolgálatainkat.

Nagy ívű módosításokba nem mertünk 
belekezdeni, mert bizonytalanok voltunk 
abban, hogy milyen új előírásokat hoznak a 
júniusra ígért végrehajtási rendeletek. Vár-
tuk, nagyon vártuk ezeket.

Meglepetés „ajándék”, és újratervezés
A várt végrehajtási rendeletek helyett a 

2012. évi CVI. törvény 2012. július 15-ei 
hatályba lépéssel módosította a Vksztv-t, 
ami okozott meglepetést: víziközműnek 
kell/nem lehet/lehet tekinteni, ellátásért 
felelősök, társulási tulajdon megszünteté-
se, üzemeltetési jogviszony, kiszervezés, 
háramoltatás [79.§ (1)].

A nyári kánikulában még szinte észhez 
sem tértünk, máris számolhattunk és vallhat-
tuk be a felhasználói egyenértékünket, az al-

kalmazott szolgáltatási díjakat (2011.12.01., 
2011.12.31. és 2012.07.15. időpontokban) a 
Magyar Energia Hivatal Víziközmű Adatbe-
viteli Felületén.

Augusztus végén újult erővel vetette bele 
magát a munkába a MaVíz „jogszabályalko-
tó” csapata. Az új játékszabályoknak megfe-
lelően átdolgozásra kerültek a végrehajtási 
rendelet tervezetek. A módosított Vhr. ter-
vezeteket a MaVíz az elnökségi jóváhagyást 
követően, 2012. október 8-án, megküldte az 
NFM-nek és a MEH-nek. Sorsát azóta már 
tudjuk. Az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 
– lényeges pontjait tekintve – köszönő vi-
szonyban sincs a MaVíz javaslatával.

Társaságunknál új feladattervet és új pri-
oritásokat állítottunk fel. Megkezdődött az 
újratervezés. Borult a korábbi forgatókönyv, 
ami 2013.I. félévében vagyonértékelést, 
2013. II. félévében új üzemeltetési szerződés 
kialakítását és megállapodást jelentett volna.

A BAKONYKARSZT Igazgatósága 
szeptember 19-ei ülésén fogadta el javas-
latainkat, amely az új feladattervet, az ön-
kormányzatok ismételt tájékoztatását, a 
háramoltatással kapcsolatos megállapodá-
sok (egyetértési nyilatkozatok) és üzemelte-
tési szerződés kiegészítések ötletét, továbbá 
a decemberi rendkívüli társasági közgyűlés 
összehívását tartalmazta.

A döntést követően rendkívül feszí-
tett ütemű, de szervezett munkába fog-
tunk. Kidolgoztuk a víziközmű vagyon 
háramoltatásának alapelveit és javaslatot 
tettünk a rendszerfüggetlen víziközmű 
elemek csoportosítására. Társaságunk ál-
tal üzemeltetett víziközműveket a Vksztv. 
szabályainak megfelelően „homogén” vízi-
közmű-rendszerekre bontottuk fel. Néhány 
esetben több megoldási változatot is kidol-
goztunk. Amikor már úgy gondoltuk, hogy 
elegendő tudással és információval rendel-
kezünk, megkezdtük a tulajdonos önkor-
mányzatok tájékoztatását. A „kis csoportos” 
megbeszéléseket helyeztük előtérbe, s így 
hét alkalommal, hét különböző helyszínre 
hívtuk a 132 önkormányzat képviselőit ok-
tóber vége és november eleje között. 

Az önkormányzati megbeszélések és 
egyeztetések meglepően jól sikerültek. Is-
mét bebizonyosodott, hogy van hitelünk a 
tulajdonosainknál. Sok esetben ránk bízták 
a döntést, ha több változatból kellett válasz-
tani. Azt is éreztük, hogy a 2012. év végéhez 
közeledve a helyi oktatásügyi kérdések, a 
közigazgatás átszervezése, a polgármesteri 
hivatalok átalakításai és a járási rendszer 
kiépítése mind-mind magasabb prioritással 
bírtak, mint a víziközmű-szolgáltatás átala-
kítása, vagy a háramoltatás.
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Testületek, döntések
Az ellátásért felelősök döntéseinek és 

javaslatainak megfelelően lehatároltuk a 
víziközmű-rendszereket és összeállítot-
tuk az Egyetértési Nyilatkozatokat (ENY). 
Összességében 88 ivóvíz-szolgáltató és 54 
szennyvízcsatorna-szolgáltatató víziköz-
mű-rendszerre vonatkozóan 112 Egyetértési 
Nyilatkozat fogalmazódott meg.

Részvénytársaságunk rendkívüli közgyű-
lését 2012. december 5-én tartottuk, ahol a 
tulajdonosi testület a víziközmű-szolgálta-
tással kapcsolatosan tárgyalta és elfogad-
ta a víziközmű vagyon háramoltatásának 
elveit, a végleges vagyonleltár 2013. 
március 31-ei határidővel történő meg-
küldését, a rendszerfüggetlen víziközmű-
elemek csoportjainak meghatározását. A 
rendszerfüggetlen víziközmű-elemek az ivó-
víz-szolgáltatásnál az olyan beépített elemek, 
mint a vízmennyiség mérő (az egybeépített 
jeladóval vagy kártyaolvasóval), szivattyú 
(üzemelő és meleg tartalék gépegységek), 
transzformátorok, frekvenciaváltók, fertőtle-
nítő berendezések, a szennyvízcsatorna-szol-
gáltatásnál pedig ezek a beépített elemek a 
szennyvízmennyiség mérő (az egybeépített 
jeladóval vagy kártyaolvasóval), szennyvíz-
átemelő szivattyú (üzemelő és meleg tartalék 
gépegységek), transzformátorok, frekvencia-
váltók, fertőtlenítő berendezések.

A főművi víziközmű-vagyonelemek 
meghatározott csoportjai lettek az ivóvíz-
szolgáltatásnál: a vízbázis a hozzá tartozó 
vízbeszerző létesítményekkel és vízbázis 
védőterületekkel, a víztároló és védőterüle-
te, a távvezeték, a gerincvezeték, a gépház, 

nyomásfokozó, vízkezelési technológia, a 
főművet működtető erősáramú berendezés, 
a helyi-, főművek közötti kommunikációt és 
vezérlést biztosító irányítástechnika, jelzés 
és adatátvitel. A szennyvízcsatorna-szolgál-
tatásnál ezek az elemek a szennyvíztisztító- 
és iszapkezelő telep, a távvezeték, a gerinc-
vezeték– főgyűjtő csatorna, a távvezetékre 
vagy gerincvezetékre telepített szennyvíz-
átemelő, a főművet működtető erősáramú 
berendezés, a helyi főművek közötti kom-
munikációt és vezérlést biztosító irányítás-
technika, jelzés és adatátvitel.

Mindemellett a rendkívüli közgyűlés 
meghatározta az egymáshoz kapcsolódó ví-
ziközmű-rendszerek felújításával és pótlá-
sával kapcsolatos kötelezettségek megosz-
tási elveit, az 1996-2012. között képződő 
fejlesztési források elszámolásának elvét, 
a vagyonértékelés időpontját, módját és 
körülményeit, az üzemeltetési szerződések 
kiegészítését és egységesítését, majd ezt 
követően döntött, az elfogadott elveknek 
megfelelő iratmintákról (ENY és ÜSZ ki-
egészítés).

Közgyűlésünk elfogadta a társaság 2013. 
évi Üzleti tervét is, de már akkor, 2012. 
december 5-én tudtuk, hogy az sajnos mó-
dosításra szorul. A 2012. évi CLXVIII. tv. 
a közművezetékek adójáról, további költ-
ségterhet rótt társaságunkra. A 350 millió 
forintos adóval eredetileg nem kalkuláltunk. 
Ez a teher átlagos szolgáltatási díjakra ve-
títve több mint 7 %-os, vagyis 23-24 Ft/m3-
es plusz költséget jelent. Az eredetileg ter-
vezett felújítási és pótlási tervünk 75 %-át 
kitevő közműadó szertefoszlatta korábbi 
álmainkat és elképzeléseinket.

Ettől függetlenül év végéig sikerült min-
den ellátásért felelőssel megállapodnunk, 
aláírásra kerültek a szerződés kiegészítések 
és az egyetértési nyilatkozatok. A képvise-
lő testületek időben meghozták a szükséges 
döntéseket. Probléma egyedül a társulások 
tulajdonába lévő víziközmű vagyon háram-
lásával vagy átruházásával volt.

A második pezsgőbontás után
A fejezetcímet folytatva, részvénytársa-

ságunk „könnyebb” lett 9 milliárd forinttal, 
ugyanis ekkora értékű víziközmű vagyon 
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háramolt át az ellátásért felelős önkormány-
zatokhoz. Igaz, hogy a következő időpilla-
natban visszakerült hozzánk vagyonkeze-
lésbe. Ennek ellenére 2013-ban közel ilyen 
nagyságrendű veszteséget okoz az „ered-
mény” oldalon.

Ez a második pezsgőbontás az elsőnél 
is jobban megviselt bennünket. Kemé-
nyen végigdolgoztunk egy évet annak 
érdekében, hogy felkészüljünk az új ki-
hívásokra. Igyekeztünk kiküszöbölni 
azokat a hibákat, amiket a megelőző 16 
évben esetleg elkövettünk. Olyan megál-
lapodásokat hoztunk tető alá az ellátásért 
felelősök között, melyek hosszú időre 
megalapozhatták volna a víziközművek 
folyamatos fejlesztését, tiszta játékszabá-
lyokkal.

Korábban még bíztunk a Vksztv. szel-
lemiségében és alapelveiben, hittük, hogy 
komolyan is gondolják a törvényalkotók 
a természeti erőforrások kíméletének, az 
ellátásbiztonság, az ellátási felelősség, a 
szolgáltatási felelősség, a szennyező fizet, a 
regionalitás, a szolidaritás, a költségmegté-
rülés, a legkisebb költség, a víziközművek 
együttműködésének, a keresztfinanszírozás 
tilalmának elvét!

Azt reméltük, hogy a fejlesztési forrá-
sok növekedni, nem pedig csökkeni fognak. 
Bíztunk a vagyonértékelés lényegében, a 
vagyonérték-erózió megállításában és az 
ésszerű üzemeltetési költségcsökkentések 
(bürokrácia, adók, kötelezettségek) közpon-
ti elrendelésében.

A meglepetésekről
A közműadó intézményének bevezetésé-

vel még nem ért véget hányattatásunk. Ép-
pen csak elkezdődött.

A 2013-as év is csak éppen elkezdődött, 
mikor jött a hír, hogy a rezsicsökkentés 
ágazatunkat is érinteni fogja. A lakossági 
felhasználók szolgáltatási díjainak 10 %-os 
csökkentése – éves szinten – részvénytársa-
ságunknál a közműadó hatását is meghaladó 
mértékű, közel 370 millió Ft bevétel kiesést 
generál.

Február végén váratlanul megjelent 
az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet, amit 
egyébként 2012. júniusra vártunk. Ezzel 
folytatódtak a meglepetések. Kerestük 
azokat a szöveg blokkokat, javaslatokat, 
amiket a MaVíz jogszabály előkészítő csa-
pata – több száz éves összesített vízműves 
gyakorlattal – megfogalmazott. Nem sok 
ilyent találtunk. Találtunk viszont újszerű 
és erősen vitatható részeket az egyébként 
nem teljes körű rendeletben, ami nem tar-
talmaz valamennyi, a Vksztv-ben előírt és 
kormányrendeletben szabályozandó részte-
rületet. 

A március közepén és április elején, a ha-
zánkon végigsöprő ítéletidővel (hóviharok, 
hófúvások) párhuzamosan, a megváltozott 
nevű Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal is megkezdte a szőnyeg-
bombázást. Nem elég, hogy az előző üzleti 
év lezárása mellett minden erőnkkel a mű-
ködési engedély megszerzésére koncentrál-
tunk (üzemeltetési szabályzat, beszerzési 
szabályzat, üzemeltetési szerződések, ki-
szervezés, szakemberek és eszközök bemu-
tatása, …), a kötelező adatszolgáltatásoknak 
való megfelelés is rengeteg feladatot és időt 
jelentett.

Május elején pedig megjelent a rezsi-
csökkentések végrehajtásáról szóló 2013. 
évi LIV. törvény.

Hogyan tovább víziközmű-szolgáltatás?
A kérdésre viszont újabb kérdések vetőd-

nek fel.
Mennyien? Egy, vagy hat, vagy tíz, vagy 

húsz-harminc, vagy harminc-negyven?
Mit? Hogyan lehet ezt a heterogén szer-

kezetű hazai víziközművagyont egyen-
szilárdságúra hozni úgy, hogy közben a 
viszonylag jó állapotú víziközművek is to-
vább tudjanak fejlődni?

Mennyiért? Mi a reális értéke a víziköz-
mű-szolgáltatásnak (100 Ft/m3-től 1.000,- 
Ft/m3-ig)?

Mik a valóban indokolt költségek? 
Megfizethetőségi kérdések és szolgálta-

tás biztonsági (közegészségügyi) kockáza-
tok?

Milyen lesz az új díj-struktúra?
Reméljük, hogy a meglepetések sora 

nem folytatódik. A rendszerváltást kö-
vető időszak hibái, a hogyan csináljunk 
33-ból 400-at (a ló egyik oldala volt, az 
osztódással szaporodás), nem fog megis-
métlődni. Nem kell átugranunk a ló má-
sik oldalára. Nem kell megélnünk az el-
látásbiztonság elvét veszélyeztető másik 
végletet sem. A döntésnél figyelembe vé-
telre kerülnek a víziközmű-szolgáltatás 
sajátosságai, a több mint 100 éve kiala-
kult üzemeletetési struktúrák, kultúrák és 
gyakorlatok, a földrajzi elhelyezkedési 
adottságok és a tulajdonosi, felhasználói 
elvárások.

Bízunk abban, hogy a víziközmű va-
gyon nemzeti tulajdonban történő tartásával, 
egészséges szimbiózisban élhet egymás mel-
lett az optimális és hatékony méretnagyságú 
önkormányzati és az állami fennhatóság alatt 
lévő víziközmű-szolgáltatók tábora!
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Immár hagyományosnak mondható, 
hogy a báli szezon jelképesen a Hidro-
lógus Szilveszterrel indul Veszprémben. 
Megyénkben, a vízgazdálkodásban tevé-
kenykedő cégek képviselői hetedik alka-
lommal találkoztak, hogy a vízkészletek 
téli-nyári váltásakor, november végén ün-
nepeljenek és egészséges, jó minőségű vi-
zekben bővelkedő, de vízkár események-
től mentes újévet kívánjanak egymásnak. 
Az idei Hidrológus Szilveszternek már öt 
éve folyamatosan a Völgyikút étterem ad 
otthont. Kell is a nagy befogadó képesség, 
hiszen évről-évre 90-100 fő között van 
az ünneplő szakemberek és hozzátarto-
zóik létszáma. Így volt ez idén is, hiszen 
kilencvenketten töltöttük meg az éttermet 
november 15-én.

A főszakács kitett magáért, így öt külön-
böző menüből lehetett választani. A zökke-
nőmentes kiszolgálás, a nagy választék és a 
sok résztvevő miatt csak az által valósulha-
tott meg, hogy Horváth András kollégánk 
– kit méltán nevezhetünk már bál-apának 
is – egy precíz, jól működő nyilvántartási 
rendszert vezetett be jegyekkel, bilétákkal, 
ülésrenddel, vacsora-mátrixszal.

A tavalyi fergeteges sikerre való tekin-
tettel a műsort ismét a Veszprémi Nép-
táncegyüttes adta Kovács Norbert „Cimbi” 
vezetésével. A vastaps az idei évben sem 
maradt el.

A vízgazdálkodásban tevékenykedő cé-
gek vezetői is átérezték az ünnep lényegét 
és így történhetett meg, hogy minden részt-
vevő pár nyerhetett egy-egy ajándékcsoma-

got. Ezáltal, tehát senki sem ment haza üres 
kézzel.

Nincs is bál zene nélkül, tartja az ősi hid-
rológus mondás. Az idei évben a zenéről a 
Búgócsiga zenekar gondoskodott a bálozók 
nem kis megelégedésére.

A Hidrológus Szilveszter fénypontjaként 
került átadásra – hagyományosan, immár he-
tedik alkalommal – a Kulacsos Hidrológus 
cím. Az illusztris, szakember gárdához az idei 
évben Doszpot József kollégánk csatlakozha-
tott, a Területi Szervezet elnökségének dön-
tése alapján. Szívből gratulálunk neki! Mint 
ahogy összességében azt kívánhattuk a bálban 
éjfélkor, hogy a következő hidrológiai évünk 
olyan kellemes, barátságos és vidám legyen, 
mint az idei Hidrológus Szilveszter volt!

R.a.

HidROLógus sziLveszTeR 2013.

A Kulcsos Hidrológus címet eddig megkapott szakemberek, középen Doszpot Józseffel,  
az idei díjazottal és a Hidrológiai Társaság Veszprém Megyei Területi Szervezetének vezetői a háttérben

Bakonykarszt 2013 december.indd   11 2013.12.06.   12:38:18



12

bakoNyI kaRSZtVíZ
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

A szerkesztőség és a kiadó címe: Veszprém, Pápai út 41. Tel.: (88) 423-222.
Felelős szerkesztő: Laki Pál. Felelős kiadó: Kugler Gyula vezérigazgató. 

Nyomda: OOK-PRESS Kft. 
Felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató.

Készült 5.000 példányban.

1. gyALOgAkARszT

bARANgOLás A bAkONybAN
Ez év október havának 19. napján ren-

deztük az első bakonykarsztos gyalogtúrát, 
1. GYALOGAKARSZT „fedőnévvel”. A 
programsorozat előző két állomása, a Bala-
ton parti kerékpár túra és a Zirc – Szarvas-
tói horgászverseny sikereiből kiindulva a 
szervezők számos jelentkezőre számítottak.

Jelentjük: a számítás bejött. A túra nép-
szerűségét, a munkatársak és családtagjaik 
vállalkozó kedvét mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a közel 70 lelkes barangoló, 
akik az indulópontnak kijelölt zirci vasút-
állomáson, azon a csodálatos őszi szombat 
reggelen megjelent. A derűs találkozást 
papramorgó kóstolás és csapatfényképe-
zés követte, majd nem sokkal 10 óra után 
„rendezett” sorokban nekiindultunk a vad-
regényes Magas – Bakony egyik méltán 
híres és sokak által kedvelt túraútvonalá-
nak, a Cuha-szurdoknak. Az időjárás ke-
gyes volt hozzánk, így már az első néhány 
száz méteren lekerültek a vastag felsők 
mindenkiről. A Bakony sem volt irigy, 
a legszebb őszi arcát mutatta nekünk, 
pompás színekbe öltöztette az erdőt. Az 
út Porva-Csesznekig két rövidebb pihenő 
beiktatásával gyorsan ment, lévén csak 

egy nagyobbacska gázló keresztezte az 
utunkat. Nem úgy az azt követő szakasz, 
ahol egy tucat gázlón kellett keresztül vág-
nunk. Szerencsére a Cuha patak vízállása 
alacsony volt, így 14 km gyaloglás után, 
különösebb veszteség nélkül, száraz lábbal 
érkeztünk meg a célul kitűzött Vinyére. Ott 
a kicsiket játszótér várta, a nagyok pedig 
szalonnasütéssel, pihenéssel és egyéb apró 
örömökkel koronázták meg napjukat. A 
Cuha-szurdok szépségét leírni nem tudom, 
beszéljenek helyettem a képek és a túra-
társak, akik közül legtöbben a hazaút so-
rán még egyszer megcsodálhatták a festői 
meredélyeket, hiszen a MÁV 11–es számú 
(Győr–Veszprém) vasútvonalát az ország 
legszebbjeként tartják számon. Itt a vaspa-
ripa a sziklafalak között, fölött, viadukton 
és alagutakon át kanyarog, felejthetetlen 
élményt kínálva az utazónak.

A szervezők nevében köszönöm minden-
kinek a részvételt és a segítséget. Reméljük 
mindannyian jól éreztétek magatokat és bí-
zunk benne, hogy találkozunk még hasonló 
körülmények között, hiszen a sorozat nem 
állt le.

k. m.

A túra kezdetén, amikor még senki sem volt fáradt

„Gyalogakarszt”
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