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ÜNNEPI ÉS CIKLUSZÁRÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS

IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELÔ
BIZOTTSÁG – MEGVÁLTOZOTT
SZEMÉLYI ÖSSZETÉTEL
A tulajdonos testületek személyi összetétele jelentősen megváltozott az elmúlt év őszén tartott önkormányzati
választások eredményeként. Ennek következtében társaságunk vezető testületeiben: az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban is változott a tulajdonosi képviselet. A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság az elmúlt négy éves ciklus zárásaként tartott rendkívüli közgyűlésén határozott a személyi változásokról.
A Bakonykarszt Zrt. 2010. december
8-i rendkívüli közgyűlésén Harsányi István, a társaság igazgatóságának elnöke
köszöntötte a tulajdonos önkormányzatok
képviseletében megjelent polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket, a társaság tisztségviselőit, a társaság könyvvizsgálatát végző SIGNATOR AUDIT
Kft., valamint a társaság jogi ügyeit intéző iroda képviselőjét, a meghívott vendégeket és a média képviselőit.
A rendkívüli közgyűlés első részében
megemlékeztek a Veszprém Megyei Vízés Csatornamű Vállalat fél évszázada történt alapításáról.
Harsányi István igazgatósági elnök a
társaság 50 éves történetéről szólt a rendkívüli közgyűlés „ünnepi részében”. A
társaság jogelődjét 1960. október 1-jén
alapították, majd 1995. július 1-én létre
jött a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Rt., amely egy rövid ideig határozott idejű részvénytársaságként működött. 1996. január 1-jétől alakult meg a
BAKONYKARSZT Rt. a megye és 120
település részvételével, valamint a Pápai
Vízmű Rt. a megye és 30 település részvételével. Az időközben zártkörűvé alakult részvénytársaság működési területén
négy üzemmérnökség (Ajka, Várpalota,
Veszprém, Zirc központtal) és két üzemvezetőség (Nagyvázsony és Nemesgörzsöny
központtal) végzi a közvetlen szolgáltatási feladatokat.
Üzemeltetett települések száma 124,
ebből 7 város, a vezetékhálózat hossza
meghaladja az 1800 km-t, a szennyvíz-
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tisztító telepek száma 21, a víztermelés
a legfrissebb adatok szerint évente 8,7
millió m3, míg az elvezetett szennyvíz 7,3
millió m3. A társaság munkavállalói létszáma 398 fő. Visszatekintve az 1961-es
és a jelenlegi adatokra, látható, hogy az
eltelt 50 év alatt a meglévő vízművek száma és vízigénye is robbanásszerűen nőtt.
A vízművel rendelkező települések növekvő vízigényét folyamatosan ki kellett
elégíteni.
„Közös munkánk eredményeként
bízunk abban, hogy az 50 év múlva beszámolót tartók is elmondhatják: az unokáinktól kölcsönkapott víziközműveket
megőrizték, és az üzemeltetési területünkre érkező vándor nyugodtan ihat a vezetékes vízellátásra csatlakozó ivóvíz csapokból”, fejezte be ünnepi megemlékezését
Harsányi István.
Ezt követően a közgyűlés résztvevői
megtekintették az „50 év 100 képben”
című összeállítást, amely a fél évszázad
történéseiről készült archív képek ﬁlmszerű megjelenítésével érzékeltette az eltelt időszak változásait.
A rendkívüli közgyűlés további, „hivatalos részében”, a 2011-2014-ig terjedő
időszakra vonatkozóan az igazgatóság, a
felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztásával, valamint az
Alapszabály, a Szindikátusi Szerződés és
a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosításával
foglalkozott.
A részvényesek megjelent képviselőinek regisztrációja alapján, a jelenlévő 21

részvényes, 73.595 részvénnyel, vagyis
83,56 %-os aránnyal, a közgyűlés határozatképességét állapította meg az elnök.
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése – egyetértve a jelölésre
jogosult önkormányzatok delegálásaival
és az igazgatóság és felügyelő bizottság
javaslatával – 2011. január 1-től 2014.
december 31-ig terjedő időszakra az öt
tagú igazgatóságba megválasztotta Ajka
város önkormányzatának jelöltjét, Varga
Károlyt, Várpalota város önkormányzatának jelöltjét: dr. Kovács Gergelyt, Veszprém város önkormányzatának jelöltjét:
Harsányi Istvánt, Zirc város önkormányzatának jelöltjét: Pill Esztert, valamint
– az igazgatóság és felügyelő bizottság
javaslatával egyetértve – a részvénytársaság vezérigazgatóját, Kugler Gyulát.
(Az igazgatóság új tagjait keretes
írásainkban mutatjuk be. A következő
lapszámunkban pedig az újjáválasztott
felügyelőbizottságról írunk.)
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése – egyetértve a jelölésre
jogosult önkormányzatok, valamint az
igazgatóság és felügyelő bizottság javaslatával – 2011. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra a Felügyelő
Bizottságba megválasztotta Ajka város
és térsége jelöltjeként Schwartz Bélát,
Várpalota város és térsége jelöltjeként
Huszárné Bacsárdi Valériát, Veszprém város és térsége jelöltjeként Szalay Zsoltot,
Zirc város és térségének jelöltjeként pe-
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dig Szafner Józsefet. A jelölésre jogosult
Üzemi Tanács delegálásaival egyet értve
a felügyelő bizottságba megválasztotta a
közgyűlés Hegyi Zoltánt és Rieger Ottót.
A társaság eddigi könyvvizsgálójának
mandátuma is lejárt a 2010-es esztendő
végeztével. A BAKONYKARSZT Zrt.
megpályáztatta a következő évekre a tevékenység elvégzését. A közgyűlés, egyetértve az igazgatóságnak és felügyelő bizottságnak a pályázat alapján kiválasztott
könyvvizsgálóra tett javaslatával, 2011.
január 1-jétől a 2014-es gazdasági évet
lezáró közgyűlésig a SIGNATOR AUDIT
Könyvvizsgáló Kft.-t választotta, ismét.

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az Alapszabály
módosítása során határozott arról, hogy
„a felügyelő bizottság választ elnököt
tagjai közül”. A változtatással együtt,
egységes szerkezetben fogadta el a módosított Alapszabályt a tulajdonosi testület, amely a Társaság Szindikátusi
Szerződésének módosításáról is döntött.
A megváltoztatott rendelkezés az igazgatóság és a felügyelő bizottság személyi
összetételét határozza meg. A módosítás
értelmében az alapítók megállapodnak
abban, hogy 5 tagú Igazgatóságot hoz-

nak létre, amelybe egy-egy főt delegál
a négy legnagyobb részvényes és vezető
testületének tagja a társaság mindenkori
vezérigazgatója. Az igazgatóság elnöke
a mindenkori legnagyobb részvényes
által delegált, a közgyűlés által megválasztott igazgatósági tag. A Szindikátusi
Szerződés módosítása szerint a felügyelő
bizottság 6 tagból áll. Egy-egy főt delegál Veszprém város és környéke, Ajka
város és környéke, Várpalota város és
környéke, Zirc város és környéke, valamint két fő a munkavállalók által jelölt
tag. A Felügyelő Bizottság tagjai közül
elnököt választ.

Varga Károly (60)
Az Avar Ajka Városgazdálkodási
Kft. ügyvezető igazgatójaként dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 2010.
szeptember 30-ig. Korábban a cég
jogelődje, az Ajkai Városgazdálkodási Vállalat igazgatója. Azt megelőzően 1979–1983 között az Ajkai
Járási Hivatalnál, majd igazgatói kinevezéséig, 1987-ig az Ajka Városi
Tanács Városgazdálkodási Osztályán osztályvezetőként
dolgozott.

„Munkám során megismertem és széleskörű tapasztalatot
szereztem az önkormányzati, a kommunális és vízszolgáltatási munkák terén. Tevékenységem során a Bakonykarszt Zrt.
Ajkai Üzemmérnökségének vezetőivel és dolgozóival kiváló
emberi és szakmai kapcsolatot tudtam kialakítani.”
A Vas megyei Magyarszecsődön született, Körmenden járt
középiskolába, majd a Közlekedési és Távközlési Műszaki
Főiskolán közlekedés-építő üzemmérnöki, 1983-ban az Ybl
Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán városgazdálkodási
üzemmérnök diplomát szerezett.
Ajkán él, özvegy, két felnőtt gyermeke és négy unokája van.
Szabadidejében kertészkedik, szeret utazni, múzeumokba járni.

Pill Eszter (34)
A zirci polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetője, 2006 áprilisától. A városi önkormányzat az első
munkahelye, ahol projekt ügyintézőként kezdte 2004-ben.
„Gazdasági vezetőként nap, mint
nap szembesülök az „önkormányzati lét” örömeivel, eredményeivel, az
utóbbi években – sajnos – egyre gyarapodó gondjaival. Nyugodtan mond-

hatom tehát, hogy ízig-vérig beépülök az engem delegáló önkormányzat mindennapi életébe.”
Tősgyökeres zirci, a városban született, nőtt fel, és
jelenleg is ott él. A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Felsőfokú tanulmányait is
Veszprémben végezte, a Pannon Egyetemen. Műszaki ismereteket szerzett a mérnöki kar műszaki menedzser szakán, s végül az egyetem gazdaságtudományi karán szerzett közgazdász diplomát 2004-ben. Férjével két kisfiút
nevelnek.

Dr. Kovács Gergely (30)
Veszprémben és Várpalotán folytat
ügyvédi praxist. A klasszikus ügyvédi területeken túlmenően elsősorban
kártérítési ügyekkel, családjoggal,
társasági joggal (cégjoggal) és ingatlanügyekkel foglalkozik. Ügyvédi
hivatása mellett ötödik éve tagja és
szakértője Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közbeszerzési
Bizottságának, illetve a több alkalommal vett részt Várpalota
Város Önkormányzatának eseti (választási) bizottsági munkájában.
„Munkám során mindig is kiemelt területként kezeltem a
követelések behajtását, amelyről azt gondolom, hogy a mai,
gazdasági válsággal sújtott világban, egy meglehetősen „di-

namikusan fejlődő” szakterület. A Bakonykarszt Zrt., mint
szolgáltató életében manapság szintén növekvő kihívást jelent
a követeléskezelés, amiben a cég jelentős sikereket ért el az
elmúlt években, érvényesítve ezzel a pontosan ﬁzető fogyasztók jogos érdekeit. Bízom benne, hogy jogi tapasztalataimmal
és megszerzett szaktudásommal magam is hozzájárulhatok a
társaság sikeres működéséhez, amelynek vezető testületébe
szülővárosom delegált.”
Várpalotán született. Középiskolai tanulmányait Székesfehérváron, felsőfokú tanulmányait Budapesten folytatta. A jogi
egyetemet Pécsett végezte el summa cum laude minősítéssel.
Tartós párkapcsolatban él, a következő években szeretne
családot alapítani. Szabadidejében szívesen járja a természetet, főként a megye erdős vidékein. Gyermekkora óta futballozik, ifjúsági korában igazolt labdarúgó is volt. A távlati terveiben távoli vidékek, kultúrák megismerése is szerepel.
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BESZÉLGETÉS A RÉGI-ÚJ IGAZGATÓSÁGI ELNÖKKEL

SZÁMVETÉS
ÉS FELADATOK
Önkormányzati tulajdon lévén a Bakonykarszt Zrt., vezető testülete: az igazgatóság, valamint az ellenőrzést végző felügyelő
bizottság személyi összetételét tekintve négyévenként változik. Így történt ez a múlt év őszi önkormányzati választásokat követően is. A személyi változásokról a decemberi rendkívüli közgyűlés eseményeit összefoglaló tudósításunkban olvashatnak, míg az
elmúlt ciklus igazgatósági munkájáról Harsányi Istvánnal, a testület régi-új elnökével beszélgettünk.
– Mint a korábbi ciklusokban is, a részvénytársaság működésében a napi ügyekért a cégvezetés a felelős, míg a stratégia
kialakítása, érvényesítése az igazgatóság
feladata. Ennek megfelelően munkálkodott a testület az elmúlt ciklusban is, 2007
elejétől a múlt esztendő végéig.
–Mik a fontosabb elemei a társaság,
illetve az igazgatóság stratégiájának?
– Elsősorban az, hogy a rábízott vagyont megőrizze és gyarapítsa. Ennek
megfelelően az igazgatóság is arra törekedett, hogy a fogyasztóink, tulajdonos
önkormányzataink, és más partnereink
igényeinek, elvárásainak mind magasabb
szinten feleljünk meg, és a társaság is sikeres és eredményes éveket zárjon. Az
alapvető célkitűzések közé sorolható az
ivóvíz ellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás biztonsága, folyamatossága és lehetőség szerinti növelése. Ehhez
kapcsolódóan az alap és kiegészítő tevékenységek arányának kedvező szinten
tartása, és olyan eredmény elérése, amely
fedezetet nyújt a működtető és közművagyon állagának megőrzésére és a szükséges fejlesztésre. Ebbe a körbe tartozik az
a törekvés is, hogy a társaság költség és
energia gazdálkodása legyen eredményes,
növekedjen a hatékonyság, ugyanakkor
fejlődjenek a munkavállalók élet- és munkakörülményei, valamint javadalmazásuk. Összességében, teljesüljön egy-egy
esztendő üzleti terve!
– Mindez hogyan sikerült az elmúlt
négy esztendőben?
– Alapvetően eredményes gazdálkodásról adhattunk számot az elmúlt esztendőkben. A társaság vagyona gyarapodott,
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alaptevékenységünk az ivóvíz ellátás,
valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás biztonsága, folyamatossága megfelelt
az elvárásoknak. Gondot jelentett viszont
az a tény, hogy a vízértékesítés minden
esztendőben alatta maradt nemcsak a

tervezettnek, de a bázisadatoknak is. Az
eredményesség érdekében költségcsökkentéssel, valamint az építés-szerelési
tevékenység fokozásával kompenzáltuk
az emiatt keletkezett árbevétel kiesést.
Ezt viszont, a gazdasági válság hatásai,
az utóbbi két esztendőben még nehezebbé tették. Sajnos nem tudtuk teljesíteni a
munkavállalóink bérezésével kapcsolatos
terveinket, ami arra vonatkozott, hogy
fokozatos megközelítéssel, a hozzánk ha-

sonló nagyságrendű hazai társcégeinket
jellemző bérszínvonalat érjünk el. Ezt a
sikertelenséget az eredményesség érdekében felvállalt többletfeladat teljesítése
még szembeötlőbbé tette. A többletfeladat munkavállalóink részéről többletmunkával járt, ugyanakkor tavaly még
alapbéremelést sem tudtunk végrehajtani.
És ez még akkor is igaz, ha az adódó lehetőségekkel, például egyszeri bérjuttatásokkal, kiﬁzetésekkel élt a cégvezetés.
Reményeim szerint, a következő esztendők igazgatósági feladatait a többi között
meghatározza ez a téma is, vagyis munkavállalóink megfelelő bérszínvonalának
kialakítása.
– Milyen, az igazgatóság feladatait
meghatározó más tényezőkre számít még
az elkövetkezendő esztendőkben?
– Az említetteken túl erőteljesen befolyásoló tényező lehet az, hogy a társaság
tevékenységét meghatározó jogszabályi
környezet várhatóan erőteljesen változik. Gondolok itt a vízügyi törvényre,
az árhatósági jogkör megváltoztatására, vagy éppen arra, hogy felerősödött a
kormányzati szándék a szolgáltatási díjak
befagyasztására. A társaság célkitűzéseinek, terveinek megfelelni, ilyen körülmények között, az igazgatóság számára
igencsak szűk mezsgyét jelent a tevékenységet, mozgásteret illetően. Személy szerint bízom azonban abban, hogy az igazgatóság, a Bakonykarszt kollektívájával
egyetemben a megváltozó körülmények
között úgy tud együtt tevékenykedni,
hogy mindnyájan boldoguljunk a következő esztendőkben is!
Laki Pál
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JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK

A zrt. elnöke, Harsányi István köszöntötte az ünnepség résztvevőit

Társaságunk 2010. október 1-jén ünnepelte 50 éves fennállását. Erről – mind azt
az előző számunkban jeleztük – az üzemegységeken jubileumi évzáró ünnepségek
keretében emlékeztünk meg. A rendezvények rendhagyóak voltak, mivel nemcsak
a jelenleg munkaviszonyban állókat, hanem
a társaságtól nyugdíjba vonult kollégák is
meghívták a szervezők.
Hasonló „forgatókönyv” alapján ünnepeltünk Ajkán, Várpalotán, Veszprémben és
Nagyvázsonyban. Az ünnepségek keretében
Kugler Gyula vezérigazgató köszöntötte
az egybegyűlteket, akik ráhangolódásként
megtekintették megújított cégbemutató ﬁlmünket, „Kincsünk a Karsztvíz” címmel, valamint a kizárólag erre az alkalomra készült
„50 év 100 képben” összeállítást. Mindkét
vetítés nagy sikert aratott, hiszen mindenki

szívesen látta viszont munkás
életének emlékeit.
Ezt követően köszöntöttük
alapító tagjainkat, a törzsgárda
jutalomban részesült kollégákat, valamint elbúcsúztattuk
a nyugdíjba vonulókat. (Az
Adventről is megemlékeztünk Ady Endre Karácsony
című versét Szabó Gyula előadásában élvezhettük.)
A tapasztalatok alapján, a
rendhagyónak mondható ünnepségek sikeresen zajlottak
le. Jó volt látni a kollégák jókedvét, érzékelni az emlékek
felidézésére szolgáló beszélgetések hangulatát.
Stadler Emese

A veszprémi „törzsgárdisták”

Dalos György alapító tag köszöntése

A várpalotai ünneplők „családi fotója”
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ÚJJÁÉPÍTÉS KOLONTÁRON
ÉS DEVECSERBEN
A 2010. október 4-én történt vörösiszap
katasztrófát követő sokkból felocsúdva
gőzerővel indult meg a kármentesítés,
ami még jelenleg is tart.
Komoly feladatot jelentett a lakosságot ért károk felmérése és a megegyezés
a károsultakkal. Közben megtörtént az
új lakóövezetek kijelölése, valamint az
épületek és közművek tervezése. Az igények összesítése alapján Kolontáron 30,
Devecserben 110 építési telek került kialakításra.
Az új lakóparkok kivitelezésének fővállalkozója a VeszprémBer Zrt. Az ivóvíz, és szennyvízcsatorna közművek kivitelezését a Bakonykarszt Zrt. végezte. A
rövid határidőkre való tekintettel igénybe
vettük alvállalkozók munkáját is.
A konkrét kivitelezés sajnos nem a
legideálisabb körülmények között zajlott.
Kolontáron decemberben, Devecserben
pedig január-februárban történt az építés.
Esetenként a nappali mínusz 5-6 °C hőmérséklet és a 40-60 cm-re lefagyott talaj
nehezítette a munkát.
Kolontáron 500 méter ivóvíz gerincvezeték és 550 méter szennyvíz gerincvezeték épült, 30-30 db házi-bekötéssel.
Devecserben 2150 méter ivóvíz gerincvezeték, ugyanennyi szennyvíz csatorna
gerincvezeték, valamint 105-105 db házi-bekötés készült. A szennyvízcsatorna
tisztítóaknáinak végleges szintre emelése
csak az útburkolat elkészültével, májusban lesz elvégezhető.
Gondot okozott, hogy az építés hevében többször megsértették az elkészült
vezetékeinket, illetve az építőanyag szállító járművek esetenként megrongálták a
szennyvízcsatorna aknák felállásait. Szervezettségünk miatt a vízművesek kezdték
a kivitelezést, és utánunk jöttek a gázvezeték építők, a villamos földkábel fektetők, valamint a lakóházak kivitelezői: mixerek, téglaszállítók stb.
Devecserben egyszerre 90 lakóház épül, közben még az utat is építeni
kell(ene).
R.F.
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LEJÁRÓ HITELESSÉG

LOCSOLÓMÉRÕK
ÉS MELLÉKMÉRÕK
CSERÉJÉRÕL
Az önkormányzatok a 2000. évtől folyamatosan hoztak olyan
rendeleteket, melyben engedélyezik a locsolásra elhasznált víz
külön mérését és csatornadíj nélküli számlázását. A csatornadíj
emelkedésével és fogyasztóink költségérzékenységével indokolt
rendeletek végrehajtását társaságunk azzal is elősegítette, hogy
szabványterveket dolgozott ki a különböző típusú beépítésekre.
A szabványtervekhez a fogyasztók nagyon kedvező áron juthatnak hozzá az ügyfélszolgálati irodáinkban.
A locsolómérőkre vonatkozóan a mérésügyi szabvány 6
évenkénti hitelesítést ír elő. Ügyfeleink az évek során egyre
növekvő számban szereltettek be locsolóvíz-mérőt. A hat év
azonban hosszú időnek bizonyult ahhoz, hogy a hitelesítés lejáratának idejét sokan elfelejtsék. Társaságunk 2007. óta, évente levélben értesíti ki a fogyasztókat a locsolómérő hitelességének lejáratáról.
Társaságunk a mérőcserét megrendelésre is elvégzi, de fogyasztóink sok esetben maguk rendezik azt el, külső segítség
igénybevételével. Ilyenkor a fogyasztónak a mérőcserét be kell
jelentenie a BAKONYKARSZT Zrt.-nél, hiszen a leszerelt
mérő óraállását, és az új mérő adatait rögzíteni kell számlázási
rendszerünkben. Csak így tudjuk a továbbiakban a locsolási
szezonban (április 1. – szeptember 30.) az erre a célra felhasznált vizet csatornadíj nélkül számlázni. A mérőcsere bejelentését követően – egyeztetett időpontban – munkatársaink, kiszállási díj ellenében felkeresik a fogyasztási helyet, leellenőrzik
a beépítés szakszerűségét és leplombálják az új, már hiteles
mérőt.
A bekötési mérők cseréjekor egyre több fogyasztónknál távadós mérő kerül a bekötési mérő helyére. Ilyen esetekben természetesen jó lenne, ha távadós lenne a locsolómérő is, hiszen az
egyszerűsítené az adatrögzítés folyamatát. Fogyasztóinktól nem
követelhetjük meg, de mindenképpen ajánlhatjuk nekik, hogy
vállalják az ilyen fajta mérőcserét.
Az utóbbi időben „beindult” a társasházak mellékmérőinek
cseréje is. Sok esetben találkozunk 18–20 éves mérőkkel, amit
a társasház – közgyűlési rendelet értelmében – lecserél vagy
lecseréltet. Ilyen esetekben is könnyebbség lenne a társasház
lakóközössége számára a távadós mellékvízmérők beszerelése. Ugyanis egy esetleges évközbeni ellenőrzés vagy az éves
egyszeri ellenőrző leolvasás pontosabban végrehajtható, hiszen
minden mérő azonos időpontban olvasható le. A társasházak számára pedig csökkenthető lenne a mellékmérők és főmérő közötti
különbözet, melynek kiﬁzetése sokszor nehézségekbe ütközik. A
távadós mérőcserékre vannak már jó példák az országban, többek között Nyíregyházán és a fővárosban.
File Lilla
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ADATÁTVITEL SZÉLESEBB SÁVON
Cégünk számítógépes és informatikai
hálózata 1998 és 2005 között épült ki, és
2006-ra érte el jelenlegi kiépítettségét. A
csillagpontos kiépítéssel készült hálózat
eleinte bérelt vonalakon és ISDN kapcsolt digitális telefonvonalon keresztül
kötötte össze az egyes telephelyeket. Az
1999-ben beüzemelt rendszer folyamatos
fejlesztésekkel érte el a most is működő
formáját, melyet a mellékelt topológiai
ábra mutat be.
A rendszer kiépítésénél elsődleges
szempont volt a biztonság és megbízhatóság. A választás ezért bérelt vonali kapcsolatra esett, amelyet az akkor még ÚTI-nak
nevezett távközlési szolgáltatótól vettünk
igénybe. Az induláskor, 1999-ben az ajkai,
várpalotai és zirci üzemmérnökségeink lettek a rendszerbe kapcsolva, az akkor még
„komolynak” számító 128 kB/s-os sebes-
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séggel. Nagyvázsony és Nemesgörzsöny
még kapcsolt vonali ISDN-nel üzemelt.
Az évek során folyamatosan kiépült
az üzemvezetőségeket és a szennyvíztisztító telepeket is bekapcsoló rendszer,
2006-tól pedig a meglévő sávszélességek
duplázodtak meg. Ezt a fejlesztést már
igényelte a folyamatosan fejlődő informatikai rendszer, hiszen a folyamatirányítás,
az Internet és e-mail rendszer igencsak
megnövelte az igénybevételt.
Az üzemelés évei alatt folyamatosan kerestük a lehetőségét más alternatíváknak,
így szóba jött mikrohullámú adatátvitel, az
Internet felhasználása, vagy GPRS alapú
kommunikáció. Természetesen az időközben ÚTI-ből INVITEL-lé vált szolgáltató
mellett megkerestünk más kommunikációs
cégeket is, azonban a próbálkozások csak
próbálkozások maradtak. A változtatást

meghiúsító okok közt szerepelt a biztonság, az ár, megyénk hegy-völgyes volta,
vagy a nem garantálható folyamatos üzemelés. Maradtunk tehát a bérelt vonal jól
bevált, de a szolgáltatás díjához mérten
igencsak karcsú sávszélességénél.
Mindeközben
természetesen
az
INVITEL Zrt.-vel folyamatosan folytattunk tárgyalásokat, a lényegesen nagyobb
sávszélesség biztosítása, valamint az elfogadható szolgáltatási ár érdekében. 2010ben végre megtört a jég és sikerült egy
nagyjából nagyságrendnyi növekedést
elérnünk úgy, hogy a havi szolgáltatási
díjak csak kismértékben emelkedtek. Az
eredmény: az üzemmérnökségek 2 MB/s,
a többi telephelyek 1 MB/s sávszélességgel üzemelnek. A visszajelzésekből úgy
tűnik, hogy a kollegák megelégedésére.
Petrovai Péter
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MEGÚJUL A MEGYESZÉKHELY
BELVÁROSA

Mint az már mindannyiunk előtt közismert, a veszprémi belváros nagy változások elé néz. A kevésbé praktikus Jutasi úti
aluljárót átépítik, új funkciókkal bővítik,
és jelentősen átrendezik a Kossuth utca
képét is.
Megújult, közművekkel kulturáltan ellátott kitelepülő helyek, új zöldfelületek,
szökőkutak, ivókutak és térburkolatok
készülnek a pályázott beruházás keretében. Az azonban kevésbé közismert,
hogy ez a beruházás jelentős terhet ró a
Bakonykarszt Zrt.-re is. A köztér felújítási
munkálatok előtt a Veszprémi Üzemmérnökségnek igen feszes ütemezésben, több
mint százmillió forint értékben kell vezeték rehabilitációs munkálatokat végeznie.
A munkavégzés során átépítésre kerül:
- a területen áthaladó és az
azt ellátó összes ivóvíz
gerincvezeték és bekötővezeték, DN 400 mérettől
egészen a ¾” méretig,
- az érintett közterületekről
a csapadékvizet elvezető
gravitációs csatornahálózat DN 800-tól DN 150ig,
- a keletkezett szennyvizeket összegyűjtő és levezető szennyvízcsatorna
rendszer vezetékei DN
400 és DN 150 mérettartományban.
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A Kossuth utcában a közművek (a városrész átépítésével együtt készülve) mintegy harminc évesek, az akkor alkalmazott
kivitelezési technológia szerint készültek,
változatos (a KGST piacon éppen beszerezhető) anyagokból és eszközökkel.
A vezetékek vonalvezetése és méretei is
meglehetősen ötletszerűnek bizonyult, a
fektetési kultúra is hagyott némi kívánnivalót maga után. A vezetékek nyilvántartása sem volt megfelelő, a szerelvények
elöregedtek, így az esetleges hibaelhárítás
is jelentős nehézségekbe ütközött, nagy területű kizárásokkal járt. A közművek térszíni megjelenése (tolózárakra fedlapok,
csatornafedlapok, tűzcsapok, víznyelők)
is igen változatos, és meglehetősen ipari

minta szerint alakultak. Mivel az újonnan elhelyezkedő díszburkolat bontása
gazdasági és műszaki-etikai hátrányokkal
járna, illetve igen jelentős (és érthető) lakossági felháborodást vonna maga után,
Veszprém város önkormányzatával való
többszöri egyeztetés után döntöttünk az
igen jelentős munkák ütemezett (2012. év
végéig befejezendő) elvégzéséről.
Az érintett területen jelentős számú
közületi fogyasztó: éttermek, vendéglátóhelyek, üzletek…stb.) találhatók, valamint nagyszámú az idős lakó, ezért igen
fontos a megfelelő munkaszervezés, valamint a mindenre kiterjedő tájékoztatás
is. A munkákat ráadásul a városi szabadtéri programokkal is egyeztetnünk kell,
amely tovább nehezíti az
egyébként is igen körülményes építési feladatainkat.
Reméljük, hogy a felmerülő nehézségeken úrrá tudunk
lenni, és egy jól üzemelő,
a fogyasztói és a közösségi
érdekeket is jól kiszolgáló
víziközmű rendszerrel gazdagodik Veszprém belvárosa, mely hosszú évtizedekig
tudja zökkenőmentesen kiszolgálni a megnövekedett
igényeket, amelyek elsősorban nem mennyiségi, hanem
a szolgáltatás minőségi paramétereire vonatkoznak.
Somodi Ferenc
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VÍZ VILÁGNAPJA 2011

ISMÉT SIKERES PÁLYÁZAT
A víz világnapja a környezetvédelem
jelentőségére ﬁgyelmeztető dátumok
egyike. Március 22-én emlékezünk meg
e világnapról. Immáron tizenhetedszer
hirdetett ez alkalomból pályázatot általános iskolások, valamint középiskolás
diákok számára a BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zrt., a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Veszprém Megyei
Területi Szervezete, a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnöksége, és a
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Régiónkban, a Veszprém megyei diákoknak meghirdetett pályázatra, a vízgazdálkodással,
az ivóvíz-szolgáltatással, a szennyvíztisztítással és ezek egészségre gyakorolt
hatásával, környezetvédelmi vonatkozásaival foglalkozó munkákat vártunk! A
„VÍZ A VÁROSOKÉRT!” címmel kiírt
felhívásra az általános iskolások rajzzal és
írásos dolgozattal, míg a középiskolások
tanulmányokkal, fotókkal pályázhattak.
A részletes pályázati felhívást a megye
minden általános és középfokú oktatási
intézményének igazgatóságára eljuttatták
a szervezők.
A pályázatra 57 iskolából érkeztek
pályamunkák: 925 rajz, 37 tanulmány,
99 fotó és 1 egyéb ötletes pályamunka.
A beadványok értékelése két csoportban
történt: A BAKONYKARSZT Zrt. és a
Pápai Vízmű Zrt. a szolgáltatási területük szerint osztoztak a pályamunkákon.
A BAKONYKARSZT Zrt.-hez 51 iskolából érkeztek pályamunkák: 813 rajz, 36
tanulmány, 99 fotó és 1 egyéb ötletes pályamunka. Ebből 32 iskola tanulói kaptak
92 díjat, amelyen szám szerint 104 diák
osztozott, hiszen nemcsak egyénileg kidolgozott pályázati munkák érkeztek. A
pályázaton eredményesen résztvevő általános iskolák közül az ajkai Fekete István
– Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
a balatoncsicsói Nivegy-völgyi Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a Herendi
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Közös Fenntartású
Mezőlaki Általános Művelődési Központ,
a várpalotai Bán Aladár Általános Iskola,
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valamint a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskola csapatai számára játékos
vetélkedőt szerveztünk március 24-én, a
BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi Pápai úti központjában, ahol az eseménnyel
együtt a pályázat eredményhirdetésére is
sor került.
A jó hangulatú vetélkedő és a jutalmazással egybekötött eredményhirdetés után
a szervezők szendviccsel, üdítővel látták
vendégül a gyerekeket az alábbi támogatók jóvoltából:
BAKONYKARSZT Zrt., BESZT Kft.,
BOROSZLÁN Zrt., CONTROLSOFT Kft.,
Csapó – Kiss – Sebestyén Ügyvédi Iroda,
CSŐ-KÖTŐ Kft., CSŐ-TV Kft., DUVIÉP
2000 Kft., FULLTECH Kft., HORVÁTH
ZSOLT építési vállalkozó, INTEREXWAGA Kft., KAZAMATA Kft., Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnöksége, KRISTÁLY Kft., MACROTEL Kft.,
MÁRKÓSZOFT Kft., Magyar Hidrológiai Társaság Veszprém Megyei Területi
Szervezete, UNITRADE VILL. KFT.,
PRACTICAL Kft., PUNK és TÁRSA Bt.,
SIK-VÍZ Kft., SZURMAI Mérnöki Iroda Kft., TECINFO Kft., TR-VILL. KFT.,
Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém TV Kft., ZSILIP 2008 Kft.

bó Eszter (mindketten Pilinszky J. Általános
Iskola és AMI, Balatonkenese); Orbán Lili,
Barcza Bálint (Radnóti M. Általános Iskola,
Balatonfüred), Vella Dániel, Kovács Rebeka (Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola, Révfülöp); Weinlich Erika
(Deák F. Általános Iskola, Veszprém); Szabó
Orsolya, Sinkó Dorina és Pad Eliza, György
Zsóﬁa (Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény); Hencz Laura, Gyimóthy
Mátyás (Fekete I.-Vörösmarty M. Általános
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Ajka);
Páder Zsóﬁa, Jakab Kinga (mindketten Rózsa
Úti Általános Iskola, Veszprém); Szabó Csenge (Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Ajka);
Ujhelyi Júlia, (Herendi Általános Iskola és
AMI); Kulics Vanessza, Szép Norbert (mindketten Közös Fenntartású Mezőlaki Általános
Művelődési Központ); Sinkó Ferenc Ferdinánd (Hriszto Botev Általános Iskola, Veszprém); Kovács Cintia, Péringer Márk (mindketten Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola, Révfülöp); Király Dorka,
Bartus Brigitta, Szabó Csenge, Orbán Anna és
Egyed Fruzsina (Eötvös L. Általános Iskola,
Balatonfüred)

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI
A rajzpályázaton az 1. korcsoportban
(I-II- osztályosok) díjazottak: Papp Réka Sára
(Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, Monostorapáti); Oláh Gábor Attila (Szilágyi E. Keresztény Általános Iskola, Veszprém); Zab Johanna,
Bartis Hajnalka; Keresztes István, Őry Kata, Bokányi Lora (mindnyájan Radnóti M. Általános
Iskola, Balatonfüred); Mentsikov Luca (Pilinszky
J. Általános Iskola és AMI, Balatonkenese); Soós
Boglárka (Padányi Bíró M. Róm. Kat. Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Veszprém); Gasparics Dorina, (Vámbéry
Ármin Általános Iskola, Csetény); Bernáth Ramóna (Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Ajka).
A 2. korcsoportban (III-IV. osztályosok): Steinbach Zsóﬁa (Csopaki Általános
Iskola); Szabó Júlia és Meinczinger Martina
(Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény); Molnár Liána Dominika, Sza-

Korosztályában első díjat nyert Papp Réka
Sára monostorapáti első osztályos tanuló
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HUMÁN HÍRMORZSÁK

Göllönt Janka monostorapáti első osztályos tanuló rajza
A 3. korcsoportban (V-VI. osztályosok):
Tóth István (Pilinszky J. Általános Iskola és AMI, Balatonkenese); Kovács Laura,
Kiss Benett, Pere Jakab (Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI,
Balatoncsicsó); Csóri Petra, Takács Glória,
Béres Luca, Szokodi Márk és Mekler Richárd, Rózsa Levente Tóbiás (mindannyian
Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény); Szász Klaudia, Halász Dóra
(Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, Révfülöp); Bruder Andor, Ébner
Dorottya (Rózsa Úti Általános Iskola, Veszprém); Csabai Dóra, Forczek Máté, Erdősi Árpád (Borsos M. Általános Iskola, Ajka); Rieger
Hanna (Hauser L. Általános Iskola, Úrkút)
A 4. korcsoportban (VII-VIII. osztályosok): Epres Virág Hajnalka, Csitos
Bianka, Péringer Martina (mindhárman
Balatonfelvidéki Szín-Vonal AMI, Révfülöp); Magyar Nikolett (Magyarpolányi
AMI); Kungl Marcell (Borsos M. Általános
Iskola, Ajka); Bakonyi Zita, Nyári Johanna,
Pálinkás Nikolett (mindhárman Vámbéry Á.
Általános Iskola, Csetény); Hajgató Dávid
(Ányos Pál Általános Iskola, Nagyesztergár);
Veress Virág (Révfülöpi Általános Iskola,
Révfülöp)
Egyéb ötletes munkáért díjazásban részesült Matyikó Marcell, Nagy Gergő és
Prohászka Nándor a (Rózsa Úti Általános Iskola, Veszprém).
Írásos dolgozatok, tanulmányok kategóriában az általános iskolások közül a 3.
korcsoportban (V-VI. osztályosok): Demeter
Viktor Tamás, Pintér Csenge, Gönczi Vivien,
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Molnár Viktória, Leiner Patrícia, Lázs Kitti és
Komáromi Amanda (mindannyian Bán Aladár
Általános Iskola, Várpalota); Gáspár Veronika, Töreki Zsóﬁa (mindketten Rózsa Úti Általános Iskola, Veszprém);
A 4. korcsoportban (VII-VIII. osztályosok):
Somogyi Martin (Bán Aladár Általános Iskola,
Várpalota); Mester Bianka (Bocskai I. Református Általános Iskola, Papkeszi); Vodenyák
Alexa (Révfülöpi Általános Iskola); Horváth
Laura, Lener Viktória (mindketten Eötvös K.
Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és
AMI, Balatonederics); Punk Klaudia, Dombi
Eszter (mindketten Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva, Borzavár); Szekeres
Gina (Rózsa Úti Általános Iskola, Veszprém).
A középiskolások korcsoportjában Szalai
Zsóﬁa (Kisfaludi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI, Sümeg); Kovács
Alexandra, Kovács Zsóﬁa, Varjas Veronika,
Nagy Dorottya, Dancs Dominika (mindannyian Batsányi J. Gimnázium és Kollégium, Tapolca); Vágner Ádám (Széchenyi F. Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred); Szalai Andrea (Reguly A. Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc); Diósdi Ákos (Thury
Gy. Gimnázium,Várpalota); Weiwara Vivien
(Képesség és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium,
AMI és Kollégium, Várpalota).
A pályázat fotó kategóriájának díjazottjai: Borbély Gábor (Széchenyi I. Szakképző
Iskola, Tapolca), Ódor Krisztina, Nagy Szintia,
Papp Ádám és Dancs Dominika(mindannyian
a tapolcai Batsányi J. Gimnázium és Kollégium tanulói).

Nyugdíjba vonultak
2010. év végén
Csarmasz Géza csőhálózat- és berendezés
szerelő, karbantartó (Ajkai Üzemmérnökség);
Friskó Gyula csatornatisztító betanított munkás, Varga Jenő segédmunkás (Veszprémi
Üzemmérnökség); Sztankovits József Gyula
diszpécser (Várpalotai Üzemmérnökség);
Borbély László vízóra-leolvasó (Értékesítési Osztály);
2011. I. negyedévben
Linczmayer Mihályné pénzügyi ügyintéző (Pénzügyi és Számviteli Osztály); Tehel Ferencné
hátralékkezelési ügyintéző, Király Margit ügyfélszolgálati ügyintéző (Értékesítési Osztály);
Kádár Lajosné adminisztrátor (Szervezési és
Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály);
Új munkavállalók
2011. I. negyedévben
Kelemen Dániel műszerész, Máy Miklós csőhálózat- és berendezés szerelő, karbantartó,
Üveges Dániel csőhálózat- és berendezés szerelő, karbantartó (Veszprémi Üzemmérnökség);
Varga Anett laboráns (Ajkai Üzemmérnökség);
Pavlényi György villanyszerelő (Várpalotai
Üzemmérnökség); Görög Henriett adminisztrátor (Nagyvázsonyi Üzemvezetőség); Szabó László palackozógép-kezelő, raktáros és gondnok,
Szabó Attila központi anyaggazdálkodó, Imreh
György műszaki előadó (Műszaki Osztály);
Bóta-Laki Katalin Zita ügyfélszolgálati ügyintéző, Regenye Zsuzsanna vízdíjszámlázási ügyintéző (Értékesítési Osztály); Lukács Veléria számviteli előadó (Pénzügyi és Számviteli Osztály);
Jászné Gaál Orsolya adminisztrátor (Szervezési
és Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály);
Munkaviszonyuk megszűnt
Nagy László nehézgépkezelő (Nagyvázsonyi
Üzemvezetőség); Berzsényi István vízmérő
szűkítő, Darwish Ikbal hátralékkezelési ügyintéző (Értékesítési Osztály);
Személyügyi változások
2011. január 1. napjától az Üzemviteli Osztály
élére kinevezték Soósné Harsányi Saroltát.
Sulák Vince a továbbiakban üzemviteli főmunkatárs munkakört lát el.
A Veszprémi Üzemmérnökségen Auerbach
Jánost 2011. február 1. napjától diszpécser
munkakörbe helyezték át.
Gratulálunk
Bolváry-Vágner Gabriellának, akinek 2010. december 9-én Alexandra nevű kislánya született.
Újabb szakmunkás tanuló cégünknél
Bővült a szakmunkástanulóink száma. 2011.
január végétől A Veszprémi Üzemmérnökségen
eddig foglalkoztatott 3 tanuló mellé újabb tanuló „csatlakozott”. Így a veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és két tanulója
mellett a balatonfűzfői Öveges József Szakmunkásképző két tanulója is erősíti a vízvezeték- és
vízkészülék-szerelő szakmát a Bakonykarszt
Zrt.-nél elsajátító tanulók csoportját.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Stadler Emese
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VÍZMÛ BÁL TIZENHETEDSZER
Még kimondani is sok, pedig így
igaz, az idén, február második hétvégéjén immár tizenhetedik alkalommal
került megrendezésre a várpalotai vízműves bál. Jómagam első alkalommal
vettem részt ezen a rendezvényen, és
bevallom, nem kis izgalommal készültem az estére.
Az érkezésünk nem sikerült látványosra, sem meglepetésként, merthogy eltévedtünk, és telefonos segítséget kellett
igénybe vennünk.
A fogadtatás viszont azonnal elfeledtette a kezdeti kudarcokat. A hölgyeket az
ajtóban egy-egy szál virággal köszöntötték. Minden érkező vendéget „welcome
drink”-kel fogadtak. Ki-ki, ízlésének
megfelelően válogathatott a ﬁnomabbnál
ﬁnomabb italok között. Bevallom, nekem
legjobban a körtepálinka ízlett! Sajnos
másnak is, így hamar elfogyott.
A köszöntők után azonnal tálalták a
vacsorát, amire szükség is volt, mert a
megfelelően előkészített gyomrok, már
követelték a ﬁnom falatokat.

Miután mindenki jóllakott, azonnal
megindult a zsírégetés. Ki így, ki úgy próbálkozott. Voltak, akik tánccal, de akadtak
olyanok is, akik inkább a pálinka fogyókúrás hatását részesítették előnybe! A zene tökéletes volt. Janika, aki a korábbi bálokon
is húzta a talpalávalót, most is kitett magáért. Minden korosztály „hozzájuthatott”
igényének megfelelő dallamhoz, de főleg
ütemhez. Régebbi nótáktól a mai slágerekig, minden szerepelt a repertoárjában.
Ahogy egy igazi bálon dukál, vendéglátóink műsorral is készültek. A meghívón
az állt: a Neoton énekesnője, Csepregi
Éva szórakoztatja a nagyérdeműt. És
igen! A művésznő olyan bulit kreált,
amelyre, véleményem szerint senki sem
számított. Bevallom, beleborsózott a hátam, amikor az ismert slágereket élőben
élvezhettem. Hangsúlyozom, élőben és
nem „play back”-ről! Az első két dalt ülve
hallgattuk, aztán a harmadiknál már szinte mindenki táncra perdült, és az extázishoz közeli állapotban tomboltuk végig a
„koncert” kerek egy óráját.

BAKONYI KARSZTVÍZ
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A tombola? Arról nem szívesen írok,
mert Fortuna ezen az estén nem fogadott
a kegyeibe. Pedig nyereményekben nem
volt hiány! Értékesebbnél értékesebb
ajándékokat sorsoltak ki a rendezők. Volt
fényképezőgép, mobiltelefon, takarító robot, wellness nyaralások és a fődíj
egy LCD TV. A legnagyobb csalódást
számomra egy összteleszkópos kerékpár
okozta. Azt kivételesen nem én szerettem
volna megnyerni. Wenczel Imre barátom
felajánlotta, hogy, ha az övé lesz a bringa,
azzal megy haza Ajkára! Bármit megért
volna a látvány, amint Imi egy átmulatott
éjszaka után a hajnali ködben, öltönyben
és nyakkendőben teker a 8-as úton.
Kedves várpalotai kollégák! Köszönjük
nektek ezt a szép estét, és egyben gratulálunk ahhoz, ahogy ezt a bált is megszerveztétek, lebonyolítottátok! Akik pedig nem
voltak ott, az „első bálozós” élménybeszámolója alapján talán kedvet kapnak, és egy
év múlva ők is eljönnek, hogy együtt egy
még nagyobb buli részesei lehessünk!
Rieger Ottó
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