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Továbbra is a „talpon maradni” a cél
– Tudósítás a BAKONYKARSZT Zrt.
évi rendes közgyÔlésérÔl –

Társaságunk megalakulása óta a tizenkilencedik teljes gazdasági év, amelyben a végzett tevékenységről, továbbá a 2014. évi
Üzleti Terv teljesítéséről számot adott a tulajdonosi testületnek az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a cégvezetés és a Társaság
könyvvizsgáló is. A májusi rendes közgyűlés a 2014. évre vonatkozó beszámoló megtárgyalása után, a 2015. évre szóló Üzleti
Tervet is megvitatta, és elfogadta.
Harsányi István, az Igazgatóság elnöke a közgyűlés hivatalos bevezetőjét követően Kugler Gyula vezérigazgatónak adta át a szót,
aki az üzleti jelentéshez fűzött szóbeli kiegészítést.
Társaságunk életében jó néhány éve a legfontosabb dolog a „talpon maradás”, hangsúlyozta bevezetésként a vezérigazgató. Ez
alatt elsősorban a megfelelő üzemeltetési, szolgáltatási biztonságot, és az anyagi talpon maradást, pénzügyi finanszírozhatóságot
értjük. 2015. évben is ezek az elsődleges feladataink, céljaink.

Víz- és szennyvíz-értékesítés,
vízminőség
Nagyon szép reményekkel indult a
2014-es év, majd a csapadékos, hűvös
nyár rontott ezen a képen. Ettől függetlenül jól sikerült tervezni a vízértékesítést, hiszen a tény adat 99,8 százalék
a tervhez képest. Szennyvízelvezetés és
-tisztításnál a tendencia teljesen hasonló, viszont a teljesítés aránya 3,4 százalékkal teljesült túl, a tervezettnél. Az
elkészült rendszereknek évről-évre növekvő rákötési aránya mellett szerepet

játszik a túlteljesítésben az is, hogy év
közben kapta meg a cég a szolgáltatási
díjakat arra a 6 településre is, melyekkel az Üzleti terv készítésénél még nem
tudott számolni.
A vízértékesítés, a társaság megalakulása óta, évről évre folyamatosan
csökken. Ennek megítéléséhez Kugler
Gyula vezérigazgató kettő fontos dátumot emelt ki a társaság eddigi történetéből. Az egyik, amikor 2002-ben
az Észak-bakonyi Regionális Vízmű
17 településsel kivonult a társaságból,
a másik 2013, amikor kettő település

Márkó ivóvízszolgáltatását 2013-ban kapta ismét feladatául a BAKONYKARSZT Zrt.

Márkó és Vászoly ivóvíz ellátási feladatát kapta meg a BAKONYKARSZT
Zrt.
A csatornaszolgáltatás megalakulásakor (1996-ban) 12 településsel kezdte
a Társaság, és 2014. év végén már 82
településen látta el ezt a feladatot. Jelentős növekedés figyelhető meg a csatornahálózattal rendelkező települések
számában, azonban az értékesítés – a
számlázott csatornaszolgáltatás men�nyisége – ennek ellenére folyamatos
csökkenést mutat, melynek oka az ivóvíz értékesítésének visszaesése.
Az elmúlt év csapadékos időszaka
és a vízminőség javító beruházások
(szennyvíz csatornázás) jótékony hatással voltak a víziközmű-rendszerekre.
Sikerült üzembe állítani a szentgáli 3/A
kutat, mivel javult a kút vízminősége,
ugyanis a nitrát tartalom a határérték
alá csökkent. Jelenleg folyamatban van
– KEOP-1.3.0. – Gyepükaján - Nemeshany - Bodorfa - Káptalanfa térségében
egy vízminőség javító beruházás. Ennek befejeződésével elmondható lesz,
hogy mindenhol kifogástalan minőségű
ivóvizet tudunk szolgáltatni.
A vízminőséget ellenőrző vízvizsgálatok számában nagy változást nem
hozott az elmúlt esztendő, melyben
mintegy 11 ezer vizsgálatot végzett
a társaság Központi Laboratóriuma.
Inkább az arányok változtak meg. A
vízminőség javító beruházások következtében az ivóvíz vizsgálatok száma
lecsökkent az összes laborvizsgálat 24
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százalékára, míg a szennyvíz vizsgálatok száma 73 százalékra növekedett.
Ezt az arányeltolódást a szennyvízcsatorna hálózattal rendelkező települések
és a szennyvíztisztító telepek számának
növekedése indokolja.
Költségek, ráfordítások,
kintlévőség, létszám
Beruházási tervét a cég 11 százalékkal túlteljesítette. A múlt évben első
alkalommal kellett Gördülő Fejlesztési
Tervet (GFT) készíteni és szeptember
15-ig benyújtani a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
Ezt a feladatot sikeresen teljesítettük és
idén februárban jóvá is hagyták a GFT-t.
Büszkeséget jelent, hogy a jelenleg
működési engedéllyel rendelkező 42
víziközmű-szolgáltató közül 8 szolgáltatónak, köztük a BAKONYKARSZT
Zrt-nek fogadták el eddig a Gördülő
Fejlesztési Tervét.
Az viszont nem kedvező jelenség,
hogy a társaság, egészen 2012-ig, évente 800-1000 millió forint összegben tudott fejlesztéseket végrehajtani. A változások miatt, beruházásra, fejlesztésre
fordítható összeg 2013-ban már csak
400 millió forint volt, 2014-ben pedig
200 millió forintra csökkent. Reméljük,
hogy a jövőben újra emelkedni fog a
beruházásra, fejlesztésekre fordítható
keret, fejezte ki bizakodását a vezérigazgató, aki az írásos előterjesztésben
szereplő költségek, ráfordítások részletes elemzéséből néhány adatot kiemelt.
Így például azt, hogy az anyagi jellegű ráfordításokat 18,9 százalékkal teljesítette túl a társaság, melynek oka a
vállalkozási tevékenység „erősödése”.
A személyi jellegű ráfordítások 5
százalékos túllépését megalapozta az a
többletteljesítés, amelyből a képződött
összeget a munkavállalók jövedelem
viszonyainak javítására fordíthatta a
cég a májusi közgyűlési döntés, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján. Az üzemi
ráfordítások is 100 százalék fölött teljesültek, valamint a sikeres pályázatok
okán az építés-szerelési tevékenység is
jelentősen túlteljesült. Az üzemi ered-

Káptalanfa térségében egy vízminőség javító beruházás van folyamatban

mény azonban így is veszteséget mutat,
ugyanis -481 millió 749 ezer forint,
míg az adózás előtti eredmény a tervezettnek „csak” a 27 százaléka, - 148
millió 109 ezer forint.
A 2008-2009. év gazdasági válsága
érzékelhető volt a kintlévőségek alakulásában is. A társaság célja az volt,
hogy tartósan 300 millió forint alatt
maradjon a kintlévőség összege. 2014ben volt egy-két alkalom mikor e határ
fölé került a cég, de leginkább 250-300
millió forint között mozgott. A 20092014. közötti időszak alatt a 2014. évi
zárásnál volt a legalacsonyabb a kintlévőség összege. Remélhető, hogy ez
a tendencia folytatódni fog a jövőben
is. A társaság továbbra is folyamatosan törekszik arra, hogy a jogszabályi
változások és lehetőségek maximális
kihasználásával csökkentse a kintlévőségét.
A cég állományi létszámában 1996tól kezdve folyamatos a csökkenés. Az
egyik fontos dátum 2003. volt, amikor az átszervezéseknek köszönhetően kb. 400 főre csökkent a létszám,
egészen 2007. évig. A válság hatására

2008-ban a társaság élt a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségével
és a nyugdíjba vonulók helyére új
munkavállalókat nem vett fel. Azóta
tartja a kb. 394-396 fős létszámot a
BAKONYKARSZT Zrt. Ennek a lecsökkent állományi létszámnak azonban több feladatot kell ellátni, hiszen a
szennyvízelvezetéssel rendelkező települések száma több mint a kétszeresére
növekedett. A menedzsment mindent
megtesz annak érdekében, hogy a társaság életképességét biztosítani tudja.
Sokat gondolkodtak azon, hogy miképpen lehetne a költséget még jobban
csökkenteni, illetve a bevételt növelni.
Az „ötletbörzéken” megfogalmazódott
új cél lényege, hogy a cég a meglévő
színvonalból ne engedjen, lehetőleg
tartsuk meg azt, és ha már változások
vannak, akkor azoknak a változásoknak a BAKONYKARSZT zrt. legyen
a motorja. A térség elismert szereplőjeként a társaság példaként szolgáljon
a hazai vízközmű-szolgáltatók között,
és ennek igyekezzen megfelelni ebben
az évben is.
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Az ágazati helyzet
Nemrégiben készült el egy országos,
átfogó tanulmány, amely a hazai víziközmű-szolgáltatás jelenlegi helyzetét vizsgálta. Ebből osztunk meg néhány megállapítást olvasóinkkal!
A hazai víziközmű-szolgáltatóknak
2012-2013. évek között kb. 5 százalékkal
növekedtek meg a költségei, többek között
a közműadónak köszönhetően. Mindez egy
olyan ágazatban, ahol folyamatosan magasak az állandó költségek, mert az értékesítési
mennyiségtől csak 12 százalékban függnek
a működési költségek, 88 százalék pedig fix
költség.
Az ágazat 2009-2012. évek között kb. 1415 milliárd forintnyi eredményt produkált
évente. 2013-ban ez az érték 0,4 milliárd
forint, és 2014-ben várhatóan mínusz 10,5
milliárd forint lesz az „eredmény”.
A nagy visszaesésnek két oka van. Az
egyik, az ágazatot sújtó 12,5 milliárd forintnyi közműadó, a másik a rezsicsökkentésből
származó árbevétel kiesés. Ezek következtében a társaságok eredménye a nulla felé
közelít, illetve vannak, akik veszteségesek
lettek. Ez utóbbi cégek veszteségei lényegesen magasabbak, mint a nyereséges cégek
nyereségei. A szektor 2/3-a pedig a nulla
eredmény környékén van. Az 5 állami szolgáltató vesztesége egyenként több mint 1
milliárd forint volt és „csak” a két fővárosi
szolgáltató zárt még milliárdos pozitív eredménnyel 2013-ban. A BAKONYKARSZT
Zrt. a jó középmezőnybe tartozik a maga
-245 millió forintos veszteségével.
A „nyereség-szóródás” alapvető okát a
közműadóban látja a tanulmányt készítő
cég is. Látható ugyanis, hogy milyen nagy
aránytalanság és igazságtalanság van a szolgáltatók között. Nagy tehertétel van az ágazaton a többi szolgáltatóhoz képest, hiszen
a víziközmű ágazatot az árbevétel arányos
közműadó 5,3 százalékos súllyal érinti, míg
a távközlésnél ugyanez 1 százalék, villamos
energiánál 2,4 százalék, földgáznál pedig 1,6
százalék. A másik igazságtalanság a szektoron belül keresendő, mert a 125 Ft/m közműadót a vezeték hosszára kell fizetni függetle-

nül attól, hogy az adott területen mekkora az
árbevétel. A fővárosi cégek esetében ez kb.
6-7 Ft/m3-t jelent, a BAKONYKARSZT
Zrt. esetében 26-27 Ft/m3, a legkedvezőtlenebb helyen lévő társaság esetében 60-70 Ft/
m3 is elérheti a fajlagos közműadó teher.
A szakértők vizsgálták azt is, hogy
2012-ben az 1 főre eső kiadások átlagos
fogyasztás esetén hogyan alakultak egy év
vonatkozásában. A fűtésre 87.000 forintot,
elektromos energiára 47.000 forintot, víz és
szennyvíz költségre 27.000 forintot, telefon,
tv, internetre 51.000 forintot, autóüzemeltetésre pedig 61.000 forintot költöttek. Aztán
megnézték azt is, hogy a legalacsonyabb és
a legmagasabb jövedelműeknél a kiadások
hogyan alakultak. Látni lehet, hogy a vízdíjak mindenhol alatta maradnak a többi ágazati kiadásnak és, hogy megfelel az európai
3 százalékos elvárt küszöbértéknek is. Kiszámolták azt is, hogy a rezsicsökkentés kb.
201 forinttal csökkentette 1 főre esően a havi
kiadásokat, ezzel szemben nehéz helyzetbe
hozta szolgáltatókat.
További probléma, hogy a bekötési vízmérők hitelesítési ideje Magyarországon 4
év. Annak a mellékvízmérőnek, ami a bekötési vízmérőt követi és ugyanaz a víz folyik
át rajta, a jogszabályban rögzített hitelesítési
ideje pedig 8 év. Erre a világban sehol nincs
példa. Németországban 8, más európai or-

szágokban általában 10 év feletti a bekötési
vízmérők hitelességi ideje. Ha ezt a 4 évet
8 évre emelnék, az máris 1 milliárd forintos
ágazati költségcsökkentést jelentene.
Az ágazatban jelenleg 18-19.000 fő munkavállaló dolgozik, ezen a létszámon a közeljövőben remélhetőleg nem áll be változás.
Az ágazatnak a bruttó keresete 2013-ban
nem sokkal haladta meg a nemzetgazdasági átlagot a maga 239.000 Ft/fő értékével.
Ehhez képest a BAKONYKARSZT Zrt.
átlag jövedelme 242.000 Ft/fő. Az energia
szektoré pedig majdnem 400.000 Ft/fő. Jelentős probléma a szakképzett munkavállalók biztosítása a közeli és távoli jövőben.
Világosan látható, hogy a 18-30 év közötti
kollégák aránya 4-5 százalék. Az 51-60 év
közöttiek aránya mindenhol magas, 30 százalék fölötti. Ha hozzátesszük, hogy a 41-50
év közöttiek aránya is 30 százalék fölötti,
látszik, hogy az ágazat elöregedő állomán�nyal rendelkezik. Sajnos a fiatalítás lehetősége, például Veszprém megyében, az érdemi
változtatáshoz igen korlátozott, hiszen teljes
mértékben megszűnt a vízvezeték szerelő
képzés, így nincs utánpótlási lehetőség a térségben. Népszerűtlen az építőmérnöki vizes
szakma, nehéz jó munkavállalót találni. A
vízügyi technikusi végzettséggel rendelkező
szakemberek száma is nagyon visszaesett,
amin biztosan változtatni kell.

A 125 Ft/m közműadót a vezeték hosszára kell fizetni függetlenül attól,
hogy az adott területen mekkora az árbevétel
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A BAKONYKARSZT Zrt.
2015. évi Üzleti Terve
Többször elhangzott a tavalyi év
során, hogy nagyon szép reményekkel
indult a 2014-es év, majd a csapadékos, hűvös nyár sajnos rontott ezen
a képen. Bízunk benne, hogy az idei
évben nem ismétlődnek meg a kedvezőtlen külső tényezők, és a tervezett
víz- és szennyvíz értékesítést a tényadatok felülmúlják majd, hangzott el
a közgyűlés levezető elnökének reménye a 2015. évi Üzleti terv tárgyalása
kapcsán.
Az idei évre vonatkozó Üzleti tervből kitetszik, hogy a 2015. évi tervszámok szinte megegyezőek a 2014. évi
tényszámokkal. A két szolgáltatási ág
mennyiségi aránya egyre jobban közelít a 90 százalékhoz. Csökkentő tényező azonban a 2015. május 1. és szeptember 30. közötti időszakot érintő 10
százalékos locsolási kedvezmény bevezetése.
Az idei januári és februári adatok
alapján még messze menő következtetést levonni nem szabad, jelezte Kugler Gyula vezérigazgató, aki az Üzleti
terv egyes részleteihez fűzött szóbeli
kiegészítést.
A többi között szólt arról, hogy a
beruházási, felújítási, pótlási tervet a
tavalyi évhez képest 15,6 százalékkal
kellett növelni. A növekedés oka, hogy
a tavalyi évben elkészített és a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott, 2014. évi
Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő kihívásokat, feladatokat teljesíteni
kell. Ezen kívül érkezhetnek Társaságunkhoz olyan önkormányzati kérések
is, amelyeket műszakilag nem lehet
halogatni. Ugyanakkor tudni kell,
hogy jelenlegi tervezési szabályok értelmében, már nem lehetséges olyan

év közbeni munkálatot elvégezni, ami
váratlanul merül fel. Ahhoz ugyanis, hogy a felmerülő munka milyen
költség átcsoportosítással, milyen új
forrásból valósítható meg, illetve milyen munkálat marad el, ahhoz minden
esetben szükséges a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
jóváhagyása.
Az anyagi jellegű ráfordítások tervezett összege, mivel „sajnos” nem
számolunk olyan mértékű építés-szerelési tevékenységgel, mint ami 2014ben megvalósult, a tavalyi tényadathoz képest 3,7 százalékkal kevesebb,
mint ahogy a személyi jellegű ráfordításokat is a tavalyi tényhez képest 97,1
százalékra tervezte a cégvezetés.
Az üzemi ráfordításokat a tavalyi
tény érték 97,7 százalékára, míg a
mennyiségi csökkenés miatt az alaptevékenység árbevételét is 0,5 százalékkal alacsonyabb értéken tervezték.
A társaság üzemi bevételeit 97,2 százalékra, az üzemi eredményét kereken
-500 millió forintra, az adózás előtti
eredményt pedig -208 millió forintra
tervezték a 2015. évre.
A jelenlegi szabályozások mellett a
2015. év során az lehet a cég törekvése, hogy a tervezett veszteséget minél
jobban csökkentse, hangsúlyozta a vezérigazgató, aki a társaság előtt álló
feladatokról szólt.
A víziközműszolgáltatási törvény
rendszeres – havi, negyedéves, féléves, éves, és eseti – adatszolgáltatás
teljesítését írja elő. Minden tulajdonos
önkormányzatot levélben értesített a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, hogy szolgáltasson
adatot, május 31-ig. A kötelezettség
teljesítéséhez a cégvezetés a szükséges segítséget megadta, és a vagyon-

nal kapcsolatos adatokat legkésőbb
május 26-ig megküldte az önkormányzatok részére.
Ugyancsak a törvény írja elő feladatként, hogy 2015. december 31-ig
a vagyonértékelést hajtsuk végre, a
jelenlegi tervek és jogszabályok szerint, valamint készítsük el a Gördülő
Fejlesztési Tervet 2015. szeptember
15-ig. Az üzemeltetési szerződéseink
egységesítésének 2016. január 1. a határideje.
Az idei év további feladatai között
említette Kugler Gyula vezérigazgató a gógánfai szennyvízelvezetési
víziközmű rendszer szolgáltatási díjának megszerzését, a KEHOP (Nemesszalók, Litér, Berhida, Pétfürdő
szennyvíztisztítási agglomeráció) pályázat keretében a csatornahálózat és
a szennyvíztisztító telep felújítását,
valamint a munkalapkezelő alkalmazására, a fizikai munkások teljesítményének mérésére, és az átszervezésre
vonatkozó hatékonyságnövelő projekt
folytatását.
A vezérigazgató jelezte azt is, hogy
februárban, amikor végigjárta a tulajdonos önkormányzatokat, bemutatta
milyen feladatok és milyen terhek hárulnak a Társaságra 2015-ben.
A Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos meghatalmazásokat megkapta a cég az önkormányzatoktól. Érdekesnek tűnik, hogy csak 17 település
küldött március 31-ig adatot, arra
vonatkozóan, hogy a következő 15
évben milyen fejlesztési elképzelései
vannak. Ettől függetlenül a Társaság
összeállította javaslatát június 15-ig,
amit megküld az önkormányzatoknak,
és akkor még lehetőségük lesz véleményezésre, 2015. augusztus 19-ig.
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gépház a sziklák alatt
„jertek hívek a szent keresztútra!”
A fenti idézet szellemével ellentétben
e rövidke írásban, nem a vallási hevületet szeretném nagyobb lánggal égőbbre
lobbantani, hanem utalni kívánok arra,
hogy kolléganőink és kollégáink hitének
és elszántságának ereje hegyeket is képes
megmozgatni. Ha legalább a fele húzza. És
megközelítőleg egy irányba.
Komolyra véve a szót el kell mondanom,
hogy a veszprémi Központi Gépház épületének és ingatlanának külalakja és műszaki
állapota eljutott egy olyan szintre, amit jó
szívvel még egy ilyen veszteségekkel sújtott cég sem vállalhat fel. Anyagi erőforrásnak híján ez a valaha szebb napokat megélt
épület lassan-lassan eljutott az enyészetnek
arra a szintjére, ami bántó minden műszaki ember szemének, a vízműves szemekről
nem is beszélve.
Pedig maga a létesítmény Veszprém
egyik legfrekventáltabb idegenforgalmi
területén, a Betekints-völgy torkolatánál
helyezkedik el, a Veszprémi-Séd vízfolyás partján, egy megkapóan szép helyen.
„Gépház a sziklák alatt” mondhatnánk, és
az ilyen irányú viszonyítás már nagyon is
magában hordozza a tragédia hangulatát.
Eme szebb napokat is látott épületet, az
idők során többször is megpróbáltuk méltó
módon felújíttatni, de sajnos újból és újból
elbukott a különböző pályázatokon.
Végső megoldásként nem a halál, hanem
éppenséggel az élet igenlése jelentett kiutat,

hiszen a társaság vezetésével közösen, elhatároztuk, hogy saját kezünkbe vesszük a
sorsunkat és megkíséreljük önerőből „gatyába rázni” ezt a „kissé” elhanyagolt objektumot.
Ennek első állomásaként mintegy harmincöten gyűltünk össze június 13-án,
egy verőfényes szombat reggelen, hogy
tevőlegesen is előrébb vigyük az ügyet.
Az életkorban, nemben és beosztásban is
erősen vegyes társaság hatalmas elánnal és
elpusztíthatatlan jókedvvel vetette rá magát a munkára, és rövid idő alatt hihetetlen
mennyiségű kétkezi munkát sikerült elvégeznie, amivel óriási lépést tett a gépház
külcsínének és műszaki állapotának javítása felé. A munkavégzésről elmondható,
hogy mindenki a kedvének, szaktudásának
és fizikai állapotának megfelelő munkát
kapott, hisz oly széles spektrumú teendők
adódtak, hogy mindenki talált a tehetségéhez mért tevékenységet.
Az elszánt önkéntesek brigádokba szerveződtek. Az ellátó brigád ételről és italról gondoskodott és meg kell, hogy mondjam felséges ételekkel és nagy mennyiségű hűtött itallal (a kánikulai hőségben az
utóbbi igen jól esett) kényeztettek minket.
Az épület felújító brigádnak a gépház belső falfelületéről a leázott, leomlott vakolatot leverni nem volt éppen gyerekjáték,
de kollégáink remekül helytálltak. A kertépítő brigád tagjai igazi dzsungelharcos

módjára vetették rá magukat a felettébb
elburjánzott növényzetre, és elképesztő
mennyiségű zöldhulladékot távolították
el. A festő-mázoló brigád tagjai pedig az
évek óta festéket nem látott fémszerkezetekről makacs elszántsággal távolították
el a rozsdát, és az így megtisztított szerkezeteket egy alapozó festékréteggel látták el.
A temérdek elvégzett munka, és az
azt nehezítő időjárási viszonyok legyűrése után elfogyasztva ebédünket és vidám
beszélgetést folytatva elhatároztuk, hogy
megtervezzük a további vízműves szombatokat, mert:
– ily remek társaságban öröm a munka,
– műszaki cégnél dolgozva nem szenvedhetjük el az arra járó emberek
megjegyzéseit, melyet az elhanyagolt ingatlant látva tettek,
– magunknak építjük a jövőt, hiszen,
ezen festői ingatlanra remek „party
helyet” tudunk kialakítani, ahol kisebb-nagyobb összejövetelek is lebonyolíthatók.
Ezúton is meg kell köszönnöm mindenkinek az áldozatos munkát, és arra késztetek minden dolgozót, hogy amennyiben
lehetősége van, próbáljon meg tenni a Központi Gépház műszaki állapotának javításáért.
Somodi Ferenc
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Dr. ÖllÔs Géza emlékszoba
Vigántpetenden

A vízügyi ágazatban tevékenykedők számára
különösen ismerősen cseng Dr. Öllős Géza
neve. Azzal, hogy több mint fél évszázada
létrehozta a Budapesti Műszaki Egyetem,
a vízellátás-csatornázási tanszékét, személyéhez fűződik a vízügyi ágazaton belül egy
új szakterület megalapozása és az oktatás
módszertanának kialakítása. Egy generációt
nevelt fel az általa létrehozott tudományterületen, s adta át diákjainak, szaktudásán túl,
emberi hitvallását: „sokat, sokfélét tanulni, és
mindenkit tisztelni”!
A múlt század ’50-es éveiben szaktekintél�lyé váló kutatómérnököt, majd a szakterület nemzetközi elméleti-gyakorlati alapjait
feltáró, és azt több mint fél évszázadon keresztül diákjainak, kollégáinak átadó egyetemi oktatót, ugyanakkor a világot bejáró,
a természetet alaposan megfigyelő vadászemberként is tisztelték. Gazdag életútjának
számos dokumentumát hagyta ránk.
Dr. Öllős Géza állandó lakhelyén és tudományos tevékenységének színhelyén, Budapesten kívül, a legtöbb idejét a Veszprém
megyei Vigántpetenden és környékén töltötte el. A graduális és posztgraduális oktatás megalapozását és fejlesztését szolgáló
egyetemi jegyzeteinek, valamint szakkönyveinek jelentős részét is e vidék „erdei magányában” írta.

A személyes
„jelenlétének”
ténye,
munkásságának tisztelete indította a
BAKONYKARSZT Zrt. cégvezetését arra,
hogy maradandó emléket állítson a múlt
esztendő elején elhunyt professzornak. A
ránk hagyott emléktárgyakból, dokumentu-

DR. ÖLLÔS GÉZA
(1928 – 2014)

Okleveles mérnök
(1951), egyetemi
doktor (1961), a
műszaki tudományok kandidátusa
(1961), doktora
(1978), a BME
professor emeritus-a.
Egy kis csallóközi
faluban, Apácaszakállason, a mai
Szlovákiában született. Középfokú
tanulmányait a Pápai Református Gimnáziumban végezte. 1947 szeptemberében végleg
átköltözött Magyarországra, s beiratkozott a
Budapesti Műegyetemre, ahol 1951-ben szerzett mérnöki diplomát.
Először a műegyetem vízépítési tanszékének
hidraulikai laboratóriumának vezetője, majd
az MTA kutatómérnökeként dolgozott.

Egy új szakterület megalapozása és az oktatás
módszertanának kialakítása volt a fő feladata,
amikor 1963-ban megbízást kapott a műegyetem Vízellátás-Csatornázási Tanszékének
megszervezésére és vezetésére.
A vízellátás-csatornázás műegyetemi előadásait közel két évtizeden keresztül szinte
kizárólagosan ő tartotta, ezzel egy egész mérnökgenerációnak adta át tudását. Egyetemi
jegyzetei a graduális és posztgraduális oktatás megalapozását és fejlesztését szolgálták.
Szakkönyveivel – 1983-2013 között 15 alapvető szakmai mű – imponáló életművet hagyott maga után. Ezeken túlmenően 22 további egyetemi jegyzetet is írt. Hazai és külföldi
tanulmányainak száma meghaladta a 250-et,
ebből harminc külföldön jelent meg.
Szakmai tevékenységét széles körben fejtette
ki. A Magyar Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás-tudományi Bizottságának 1963 óta
volt tagja, hosszú ideig a vízellátás-csatornázási szakbizottság elnökeként tevékenykedett.

mokból emlékszobát rendeztünk, be Vigántpetenden, a BAKONYKARSZT Zrt. gépházának egyik termében.
A Dr. Öllős Géza emlékszobát a vezetékes
víz világnapjáról való megemlékezés keretében, 2015. június 11-én avattuk fel.
A Magyar Hidrológiai Társaságban előbb titkári teendőket látott el, majd 1959 és 1986
között a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője
volt, 1987-től haláláig a szerkesztőbizottság
elnöki tisztét töltötte be. Munkásságát a MHT
számos kitüntetésével ismerte el, amelyek közül a legmagasabbat, a Tiszteleti tag kitüntetést 1994-ben ítélték oda neki.
Munkásságának elismerését állami kitüntetések fémjelzik, így korábban a Munka Érdemrend (1958), majd a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztje. Szülőhelye is
becsben tartja, hiszen Ekecs-Apácaszakállas
díszpolgára lett.
Mindezek mellett szakmai elismerései között
szerepel a Kvassay Jenő díj, a Vásárhelyi
Pál emléklap (1956), a Wein János emléklap
(1962), Schaffarzik Emlékérem, Bogdánffy
Ödön Emlékérem, Magyar Higiénikusok
Társasága tiszteletbeli tagsága, valamint az
Amerikai Vízmű Szövetség (AWWA RF) szemináriumi munkabizottságának tagsága. Az
Eötvös Lóránd-díjat 1992-ben, a Szent-Györgyi Albert-díjat 1994-ben, Gábor Dénes-díjat
1996-ban, valamint a MaVíz Reitter Ferencdíját 2003-ban kapta meg.
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Továbbra is élÔ
iso tanúsítás
A külsÔ audit
tapasztalatai
A júniusi felügyeleti auditon, immár hagyományosan, megfeleltünk az ISO tanúsítási követelményeknek.
A sikeres audit első napja az Ajkai
Üzemmérnökségen zajlott. Másnap az
auditor a Veszprémi Üzemmérnökség
karbantartásokkal kapcsolatos dokumentumait tekintette át, és a Pápakörnyéki
Üzemvezetőségtől kért be auditbizonyítékokat. A két napos itt tartózkodása alatt
az auditor alaposan átvizsgálta a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumokat is, majd záró értékelésében kifejtette:
látható, hogy Társaságunk elkötelezett a
minőségirányítási rendszerének üzemeltetése terén. Az audit „nemmegfelelőséget”
nem tárt fel.
Jövőre, 2016-ban okirat megújító audit elé néz Társaságunk. Idén ugyanis az
év végén jelenik meg az új MSZ EN ISO
9001:2015 szabvány, ezért a minőségirányítással kapcsolatos összes dokumentumot
felül kell vizsgálnunk és az új szabvány
követelményei szerint át kell dolgoznunk.
Erre a munkára már most megkezdtük a felkészülést. A jövő évi külső audit helyszíne
a Zirci és a Várpalotai Üzemmérnökség, valamint a Társaság központja lesz.
Az idei belső és külső auditok során 7
javaslat érkezett be, jobbító szándékkal. A
javaslatok az egységesítés, a könnyebb és
hatékonyabb ügymenet, valamint a belső
oktatások intenzitásának további növelésével kapcsolatosak. A javaslatok megvalósítására egyszerűsített intézkedési tervet
dolgozunk ki, határidőkkel és felelősökkel,
annak érdekében, hogy Társaságunk működése még jobb legyen.
Az idei év minőségirányítással kapcsolatos hátralévő feladatai:
1. A 2015. évi vevői elégedettség mérés
(kérdőívek aktualizálása, online felmérés, értesítők kiküldése, kiértékelés).
2. Az új MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány értelmezése és felkészülés a
2016. évi okirat megújító auditra.
Ennek keretében a Minőségirányítási
eljárások, a Kézikönyv, és a kapcsolódó formanyomtatványok aktualizálásának megkezdése.
Szabó-Csuka Dóra

Humán Hírmorzsák
Nyugdíjba vonultak
Lukács Valéria pénzügyi csoportvezető (Pénzügyi és Számviteli Osztály);
Mező Géza udvaros (Ajkai Üzemmérnökség)
Munkaviszonyuk
megszűnt

Bali Péter adminisztrátor
Rózsa Tamás csőhálózat és berendezés-szerelő, karbantartó (Veszprémi Üzemmérnökség)
Bíró Ferenc vízóra-leolvasó (Értékesítési Osztály)
Új munkavállalók
Hornyák Attila csőhálózat és berendezés-szerelő, karbantartó (Veszprémi Üzemmérnökség)
Kósa Károly villanyszerelő (Várpalotai Üzemmérnökség)
Antal Anna folyószámla-könyvelő, központi pénztáros,
Bódis Ádám pénzügyi előadó (Pénzügyi és Számviteli Osztály)
Zimán Tibor vízóra-leolvasó (Értékesítési Osztály)
Gratulálunk
Doma Attilának Lívia (2015.03.23) nevű kislányuk születéséhez.

Stadler Emese

„A BAKONYKARSZT-ért” érdemérem
díjazottjai 2015-ben
Schneider Imre (Zirci Üzemmérnökség)
A Társaság jogelődjénél, a Veszprém
Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál
1991. augusztus 1-én létesített munkaviszonyt. Szakmáját tekintve géplakatos,
társaságunknál betanított vízvezeték-szerelőként erősíti a Zirci Üzemmérnökség
csapatát.
Számos szakképesítést (1997-ben kön�nyűgépkezelői, 2001-ben nehézgépkezelő) szerzett. Érvényes Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.
Bátran rá lehet bízni bonyolultabb feladatok, komplex építési munkák elvégzését,
koordinálását. Különösen kimagasló gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkezik a nagy átmérőjű (Ø315-Ø630 mm)
KPE csővezetékek építési technológiája
terén. Igényes, lelkiismeretes, jó szakember.
Nagy Elek (Várpalotai Üzemmérnökség)
1988. szeptember 1-jén kezdett dolgozni a Társaság jogelődjénél, a Veszprém
Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál.
Szinte „biztosra” jött, hiszen szakközépiskolai szakmai gyakorlatát már 1985-től

a társaságnál töltötte. Hat éven keresztül
a várpalotai szennyvíztisztító telepen telepkezelő, majd 1994-től az ivóvíz üzemnél, mint hálózati ellenőr dolgozott. 2000.
december 1-től műszaki ügyintéző, majd
2001. december 1-től engedélyezési, nyilvántartási és üzemviteli csoportvezetői
megbízást kapott.
Feladatának ellátása mellett – közműegyeztetést, engedélyezést, számlázást is
végez – szervezi csoportjának munkáját.
Szükség szerint besegít az ügyfélszolgálaton is. Cégünk képviseletét kiválóan,
annak érdekeit szem előtt tartva látja el.
Társaságunkkal szembeni lojalitása megkérdőjelezhetetlen.
Az üzemmérnökségen az irodai, számítástechnikai fejlesztések bevezetésében
jelentős szerepet vállalt. Segítette és ma
is segíti a kollégákat az egyes modulok
megismerésében. A DONY kezelésében is
oroszlánrészt vállalt. Munkáját kifogástalanul végzi.
A kollektíva közösségi rendezvényeinek
szervezéséből rendszeresen kiveszi részét.
Kreatív ötletei, illetve azok megvalósítása
nagyban hozzájárul az események sikeréhez.
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Családi nap 2015

bakony(karszt)i betyárok
– „betyárkodás” a családi napon

Gyönyörű reggelre ébredtünk június első
szombatján. Úgy látszik az égiek is azt szerették volna, hogy minden rendben legyen a
„vízműves” családi napon, amit idén az Ajkai Üzemmérnökség rendezett. A helyszín
kiválasztása kissé „megosztotta” dolgozóinkat, de utólag elmondhatjuk, hogy remek
választásnak bizonyult a kislődi Sobri Jóska
Kalandpark.
Már kora reggel érkeztek az üzemmérnökségek mesterszakácsai, hogy időben elkészüljenek a magyar konyha remekművei:
gulyásleves, csülkös gulyásleves, babgulyás, pörkölt, és nem utolsó sorban a vezérigazgatói „desszert”, a halászlé.
Persze ne szaladjunk ennyire előre.
Mielőtt elkezdődött a főzés, megittuk a reggeli védőitalokat, hiszen a nagy melegben
ajánlott, sőt kötelező a megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Közben folyamatosan
érkeztek a „vendégek”. Mindenki egy karszalagot kapott, amivel a park szinte minden
játékát igénybe vehette. Felsorolni is hos�szadalmas lenne, hogy milyen és mennyi
lehetőség közül lehetett választani. A rende-

zők nevében bízom benne, hogy mindenki
megtalálta a neki tetsző játékokat, élmény
elemeket.
Időközben sor került a hivatalos megnyitóra
és a törzsgárda, illetve a BAKONYKARSZTért érdemérem átadására is. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!
Az érkező vendégek ezek után a felállított
sátrak illetve a park öreg fái alatt hűsölhettek, illetve hűsítő italok mellett beszélgethettek. Akiknek kedvük volt kipróbálhatták a park szolgáltatásait, és akik egyszerűen csak sétálni szerettek volna azoknak
sem kellett csalódniuk, mert a park igazán
gyönyörű környezetben fekszik. Erdővel
övezett kis tóval a közepén, amiben egyébként fürödni is lehetett, amit jó páran meg
is tettek.
A mi kis „betyártanyánkon”, miközben készültek a finomságok, Varga Jimi és „bandája” húzta a talpalávalót. Szinte minden „családi napos” vendégnek elhúzták a nótáját,
ezzel is fokozva a remek hangulatot.
Mindeközben a park dolgozói különböző
sportversenyekre toboroztak résztvevőket.

Egyik vízműves kollegánk jóvoltából a csillagászat rejtelmeibe is belepillanthattak az
érdeklődők, teleszkópján keresztül.
Időközben az elkészült étkeiket büszkén
kínáló mesterszakácsoké lett a főszerep. Jogosan zsebelték be a dolgozók és vendégek
elismerését.
Miután mindenki megtöltötte bendőjét tovább folytatódtak a programok.
Egyre bátrabbak lettek a vendégek, s talán a szorgalmas folyadékpótlás is némi
szerepet játszott abban, hogy egyre többen próbálták ki a park új élményelemét a
MEGAZIPLINE-t.
Noha valóban csodálatos környezetben töltöttük el a napot, mégis azt gondolom, hogy
a jó hangulat nem a park által nyújtott szolgáltatásoknak volt köszönhető, sokkal inkább annak, hogy mindenki jól akarta érezni
magát. Örülhetünk, hogy a cégünket érintő
nehéz időszak ellenére is, egy ilyen színvonalas családi nap megrendezésére volt lehetőségünk.
Köszönet érte!
Wenczel Imre
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törzsgárda
(Kerek évfordulósok
2015. első félévében)
10 év víziközmű szolgálat
Adorján Zsolt Józsefné (Ajkai Üzemmérnökség)
Auerbach Rita (Központi Laboratórium)
Blaskó István (Üzemviteli Osztály)
Kósa Tibor (Ajkai Üzemmérnökség)
Skobrics Istvánné (Várpalotai Üzemmérnökség)
Stadler Emese Gabriella (Szervezési és
Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály)
Szmulai Péter (Várpalotai Üzemmérnökség)
Thurzóné Gálfi Erika (Üzemviteli Osztály)
25 év víziközmű szolgálat
Bereczki Zoltán (Zirci Üzemmérnökség)
Kapcsos Csaba
mérnökség)

(Veszprémi

Üzem-

Somogyi Tibor (Zirci Üzemmérnökség)
30 év víziközmű szolgálat
Balogh Attila (Várpalotai Üzemmérnökség)
Lukács József (Ajkai Üzemmérnökség)
Molnár István (Zirci Üzemmérnökség)
Szabó Gyula (Várpalotai Üzemmérnökség)
Szabó Jenő (Zirci Üzemmérnökség)
Szegletes Antal Károly
Üzemmérnökség)

(Veszprémi

Szerencsi László (Üzemviteli Osztály)
Torma György (Műszaki Osztály)
40 év víziközmű szolgálat
Kemény Kálmán (Várpalotai Üzemmérnökség)
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zalakaros a 2015-ös szezonban is
várja az üdülÔket
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is az
Üzemi Tanács szervezésében végezték el
dolgozóink a zalakarosi üdülő felkészítését
a nyári szezonra. Az idei felújítás kiemelt
célja volt a repedezett lábazati betonozás
felújítása, véget vetve ezzel a rovarok épü-

letbe való bejutásának. A felújítási munkában
résztvevők rendbe tették a külső körletet is.
Külön köszönet jár az ajkai és várpalotai iparosoknak, akik a helyenként özönvízszerűen
szakadó eső ellenére is elvégezték az aznapra
tervezett teendőiket! A központi és nagyvá-

zsonyi kollégák, kolléganők pedig precíz
munkájukkal gondoskodtak, hogy az üdülő
tisztán, kitakarítva nyissa meg kapuit az első
üdülővendégek előtt. A nyaralásukat itt töltő
dolgozóinknak kellemes pihenést, feltöltődést kívánunk.
K. K.

látogatás dél-zalában
– a magyar hidrológiai társaság veszprém megyei
területi szervezetének tanulmányútja –
Hazánk dél-nyugati részének vízgazdálkodásával ismerkedtek hidrológus kollégáink azon a kétnapos tanulmányúton, amit
a Magyar Hidrológiai Társaság Veszprém
Megyei Területi Szervezete szervezett május közepén.
A program keretében megtekintettük a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által
üzemeltetett nagykanizsai szennyvíztisztító telepet. Mint a látogatáskor megtudtuk,
a létesítmény 2011-ben kezdett üzemelni.
Az EU Kohéziós Alapja által támogatott
projektnek köszönhetően, amely a város
környéki települések szennyvízhálózatba
való bekapcsolásával és a szennyvíztisztító telep korszerűsítésével lehetőséget
nyújt arra, hogy a vízmű manapság már
környezetbarát módon tud gondoskodni
a területen keletkező szennyvizekről. A
szennyvíztisztító telep korszerűsítésének

keretében több műtárgy (eleveniszapos
medencék, utóülepítők, épületek stb.) felújítása készült el, valamint az iszapkezelés
is korszerűsödött: rothasztó műtárgyakat
és biogáz motort építettek be. Ezeket a létesítményeket rövid séta keretében meg is
tekinthettük.
A nap további részében a Tótszerdahely
községben az önkormányzat beruházásában elkészült és 2013. óta működő úszó
vízierőműről, a beruházás és az üzemeltetés
körülményeiről hallhattunk előadást. A berendezést Zajzon Imre kolléga és a község
polgármestere mutatták be. A berendezés a
Murán működik. A parthoz fix kapcsolattal
rögzített az úszótest, amelyre 12 lapátos vízikereket szereltek. Ez a szerkezet mintegy
10 KW környezetbarát módon előállított
energia termelésével tud hozzájárulni a település energiaellátásához.

BAKONYI KARSZTVÍZ

A szakmai programok sorába beiktattuk
a Mura-Dráva torkolatnál lévő festői környezetbe telepített őrtilosi vízmérce megtekintését is. Itt néhány szót hallhattunk
a terület vízgazdálkodásáról, a határvízi
együttműködésről, és a környezet természeti értékeiről is.
A szakmai programok sorában egy kis
külföldi kitérőt is tettünk. A szlovéniai
Dobronakon a termálvíz egy rendkívül látványos felhasználásának lehettünk tanúi.
Itt működik ugyanis Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő farmja és trópusi
kertje. A 14.000 m2-es üvegházat a vállalkozás a saját területén működő termálkút
vizének felhasználásával üzemelteti. A
helyszínen magyar nyelven hallhattunk a
termálvíz hasznosításának erről a valóban
egyedi, és rendkívül gazdaságos módjáról.
Somodi Ferenc
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