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A víz világnapja alkalmából a vidékfejlesztési miniszter Kugler Gyulának, a BAKONYKARSZT Zrt. vezérigazgatójának a vízügyi ágazat
érdekében végzett magas színvonalú eredményes munkájáért, Sajó Elemér Emlékplakett szakmai kitüntetést adományozott.
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VAGYONÁTADÁS, ÚJ
ÉS MEGSZÛNÕ SZERZÕDÉSEK
– RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉSEN DÖNTÖTTEK A
VAGYONÁTADÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL–
Az igazgatóság elnöke, Harsányi István
köszöntötte a tulajdonos önkormányzatok
képviseletében megjelent polgármestereket,
alpolgármestereket, jegyzőket, a részvénytársaság tisztségviselőit, a társaság könyvvizsgálatát végző SIGNATOR Audit Kft.
képviselőjét, a társaság ügyvédjét, valamint
a meghívott vendégeket és a média képviselőit a BAKONKARSZT Zrt. 2012. december 5-i rendkívüli közgyűlésén.
A testület összehívását a vagyon
átháramoltatási feladatok megoldásához, a
társaság Alapszabályának módosításához
és kiegészítéséhez, valamint a Szindikátusi
Szerződés megszüntetéséhez szükséges döntések tették szükségessé. A rendkívüliséget
nyomatékosította, hogy a korábbi időszakban
megszokottól eltérően a társaság 2013. évi
Üzleti Tervéről is döntött a közgyűlés.

A vagyon átháramoltatási feladatokról
szóló testületi döntést megelőzően Kugler
Gyula vezérigazgató szólt a víziközműszolgáltatásról szóló törvénnyel kapcsolatos
tennivalókról, az előkészületekről, illetve tájékoztatta a tulajdonosokat a vagyon
„átszállás”, és az üzemeltetési szerződés
kiegészítésének jogi hátteréről, módjáról. A törvény hatályba lépését követően a
háramoltatás mindent felülíró feladattá vált,
hangsúlyozta elöljáróban a vezérigazgató.
A vagyonátadással kapcsolatban mindent
megtett a cég menedzsmentje, hogy a lehetőségekhez mérten segítse az a tulajdonos
önkormányzatok munkáját. Kidolgozták

Bakonykarszt 2013 március.indd 2

a felosztási terveket, előkészítették az üzemeltetési
szerződés kiegészítését, valamint a kötelező vagyonértékelést. A rendkívüli
közgyűlés idején a szükséges végrehajtási rendeletek
hiányában még előkészítés
előtt állt az üzletszabályzat
és a közüzemi szerződések
előkészítése. A 2014-től
életbe lépő Gördülő Fejlesztési Tervre sem tudott
maximálisan felkészülni az
említett rendeletek hiánya miatt, a társaság,
így ez a következő időszak meghatározó feladata lesz.
A háramoltatáshoz szükséges dokumentumok, az Egyetértési Nyilatkozat és az
Üzemeltetési Szerződés kiegészítése viszont
elkészült. Külön ivóvízre és külön szennyvízre kellett a nyilatkozatokat elkészíteni. A
vagyont ezzel az Egyetértési Nyilatkozattal
kísérjük útjára. A dokumentum olyan mellékletekkel egészül ki, melyekben leírják a
vagyon műszaki jellegét, tartalmát, és tartozik hozzá egy vagyonleltár, 2011. december
31-i adatokkal. A végleges vagyonleltárt,
az üzleti év zárását követően 2013. első negyedének végéig kapják meg a tulajdonos
önkormányzatok. Ugyancsak mellékletek
tartalmazzák a szolgalmi jogokat, vízbázissal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,
valamint az egyéb jogokat. Egy víziközmű
rendszeren belül az ellátásért felelősök meg
kell, hogy állapodjanak a jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban. Ez vagy a
vagyonérték alapján, vagy a vagyon igénybevételének aránya alapján történhet. Az
egymáshoz kapcsolódó víziközmű rendszereknél a főművek felújításával és pótlásával
kapcsolatos feladatokról is meg kell állapodni, amit ugyancsak tartalmaz az Egyetértési Nyilatkozat.
Az Üzemeltetési Szerződések egységesítésére, határidőként a 2013. év végét (amikor
már sor került a vagyonértékelésre), javasolta
szóbeli kiegészítésében a vezérigazgató. Az
addig meglévő Bérleti-üzemeltetési Szerző-

déseket, Vagyonkezelési Szerződéseket egy
okmányba „fűzik” össze, annak érdekében,
hogy 2014-ben az önkormányzatok, mint ellátásért felelősök és a részvénytársaság, mint
víziközmű-szolgáltatók a Gördülő Fejlesztési Terv által támasztott követelményeknek
meg tudjanak felelni.
A szóbeli kiegészítő elhangzása után a
közgyűlés egyhangú döntéssel fogadta el a
vagyon átháramoltatási feladatokról szóló
határozati javaslatot.
Ugyancsak egyhangú szavazással fogadta el a társaság döntéshozó testülete a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytáraság Alapszabályát, melyet a jogszabályi változások,
valamint az ennek következtében szükségtelenné vált Szindikátusi Szerződés megszüntetése következtében módosítottak és
kiegészítettek.
A szükségtelenné vált szerződéssel kapcsolatban a közgyűlés úgy határozott, hogy
a részvénytársaság szindikátusi szerződését
azzal a kitétellel helyezi hatályon kívül,
hogy a tulajdonosok a BAKONYKARSZT
Zrt.-nél - 1996. január 1. és 2012. december
31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás
és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött
induló jogokat és kötelezettségeket elismerik, és e tekintetben egymás vonatkozásában
a társasággal elszámolnak.
A rendkívüli közgyűlés befejezéseként,
döntött a testület a 2013. évi Üzleti Tervről is.
L. P.
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KITÜNTETÉSEK A VÍZ NEMZETKÖZI
VILÁGNAPJÁN
A Magyar Víziközmű Szövetség hagyományos Víz világnapi
ünnepségét a fővárosban, idén a
Természettudományi Múzeumban rendezték.
Az ünnepi megemlékezésen kitüntetéseket adtak át. A
BAKONYKARSZT Zrt. munkatársai közül ketten is részesültek
rangos elismerésben.
Horváth Károly csoportvezető
– főmunkatárs kollégánk, aki 42
éve áll a részvénytársaság, illetve jogelődjeinek alkalmazásában
Víz Világnapi Emlékérem kitüntetésben részesült. Az átadáskor
elmondott nacionáléjából az ünnepség résztvevői megtudhatták
azt, hogy az 1970-es években
végzett nagyarányú vízközmű
fejlesztésekben, mint műszaki
előkészítő vett részt, 1975-től pedig csoportvezetőként és osztályvezetőként 22 éven keresztül a
társaság engedélyezési feladatait
végezte és irányította, amit a cégnél végzett két éves értékesítési
„kitérővel” a mai napig is végez.
Munkáját nagy odaadás, szakmai
hozzáértés jellemzi. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos
jogszabályokban, előírásokban,
szabványokban mindig naprakész, ezáltal igen felkészült munkavállalója a társaságnak, műszaki és jogi ismeretei nagyban
hozzájárulnak a cég eredményes
működéséhez.
A MAVÍZ újonnan alapított
kitüntetését A Víziközmű Ágazatért érdemérmet vehette át az
ünnepségen Kugler Gyula, társaságunk vezérigazgatója, akit
az előterjesztés úgy jellemzett, a
BAKONYKARSZT Zrt.-nél, az
elmúlt 27 év alatt végzett szakmai
munkájában, minden munkakörben az alaposság, a következetesség és a rendkívüli precizitás
jellemezte és jellemzi ma is.
Szakmai munkássága a víziközmű-szolgáltatás teljes spektrumát
felöleli. Elhivatottságát, emberi
és szakmai kvalitását legjobban
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talán a kolontári vörösiszap katasztrófa során tanúsított helytállása bizonyítja. Az általa, legnehezebb időkben személyesen a
helyszínen irányított víziközmű
szolgáltatás, a katasztrófával érintett három településen folyamatosan biztosított volt.
Vezérigazgatónk a Magyar
Vízközmű Szövetség (MAVÍZ)
szakmai munkájában aktívan
vett részt az elmúlt 20 évben. A
PR munkabizottság alapító tagja
és aktívan részt vett 2000-től hét
esztendeig a szövetség műszaki bizottságának munkájában is.
Jelenleg is tagja, immár második
ciklusban a MAVÍZ Elnökségének. A szakmai szövetség rendezvényeinek aktív résztvevője,
több szakmai előadás szerzője,
előadója. Szakmai munkásságának kiemelkedő állomása, a víziközmű-szolgáltatás jogszabályi
környezetének
átalakításához
kapcsolódik. A 2011. decemberében megjelent víziközműszolgáltatásról szóló törvényhez
kapcsolódó Kormány- és Miniszteri rendeletek előkészítését az ő
koordinációja, vezetése mellett
készítette el a MAVÍZ. A Magyar
Hidrológiai Társaságnak 1986.
óta tagja, 2007-től az MHT Veszprém Megyei Területi Szervezetének elnöke. A Társaság programjainak szervezésében mindenkor
aktívan részt vesz.
H.A. - L.P.

Egy vízügyi szakmai kitüntetés névadója
Sajó Elemér (1875–1934): vízimérnök, vízügyi és gazdaságpolitikus. A budapesti műegyetemen
1897-ben szerezte mérnöki oklevelét. Nevéhez fűződik az 1900-tól megépített Bega-torkolati kamarazsilip és duzzasztómű. 1909-től a soroksári Duna-ág rendezési munkáiban vett részt, ő vezette
az északi bejárati hajózsilipet (ma: Kvassay-zsilip). 1928-tól a Földművelésügyi Minisztériumban
a balatoni munkálatok felügyeletét látta el, és a Nemzetközi Dunabizottság, valamint a dunai állandó műszaki bizottság előadója, majd 1930-tól nyugdíjba vonulásáig (1934) az országos vízügyi
mérnöki szolgálat vezetője volt. Ő dolgozta ki a magyar vízügyi politika programját több évtizedre. Terveket készített a Duna-Tisza-csatornára és a Körösök vízrendezésére. Kezdeményezésére
készült el a békésszentandrási duzzasztómű. Az öntözésügy úttörő fejlesztésének hirdetője volt.
Meghatározó szakirodalmi tevékenységet folytatott.
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A SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGA
MINDENEK ELÕTT
– ÜZLETI TERV 2013.
– AZ ESZTENDÕ „FÁJNI FOG” –
Az alig egy esztendeje elfogadott
víziközmű törvény adott tennivalót a
szolgáltatásban tevékenykedőknek, így a
BAKONYKARSZT Zrt. menedzsmentjének is. Érzékelhetően változtak a cég tevékenységének, gazdálkodásának körülményei. Hogy mit jelenthet ez erre az esztendőre, arról Kugler Gyula vezérigazgatóval
beszélgettünk.

– Valóban példa nélküli a részvénytársaság életében, hogy még az esztendő kezdete előtt fogadjunk el Üzleti Tervet a következő évre. Most egy kicsit „feje tetejére állt
a világ”. Nem csak az önkormányzatoknál
jöttek ki olyan jogszabályok, törvények
amik „zsúfolttá” tették az elmúlt év decemberét, egyáltalán az év végi időszakot,
hanem a részvénytársaság életében is olyan
fontos változások álltak be, mint például a
víziközmű törvény egyes rendelkezéseinek
a hatályba lépése. Jelenleg az Üzleti Terv
módosításán dolgozunk, mivel december
5-e óta újabb információk birtokába jutottunk, közműadó, 10%-os rezsiköltség
csökkentés.
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Milyen szolgáltatási célokat tartalmazott
a szokatlanul korán elfogadott terv?
– A társaság gazdálkodásának alapját jelentő értékesítés vonatkozásában, ebben az
évben a vízértékesítésnél a szinten tartás, a
szennyvíz-szolgáltatás tekintetében pedig
kismértékű növekedés várható. A csatornázottság és az ivóvíz értékesítés közötti
arányszám 88,2 százalék, amire büszkék lehetünk. Bízunk benne, hogy az időjárás és a
gazdaság élénkülése legalább szinten tartást
eredményez ebben az esztendőben.
Vízminőség tekintetében kedvező helyzetben vagyunk az ország többi területéhez
képest. Gondolok itt az arzénes települések
kényszer ivóvízellátására. Úgy gondolom
időben léptünk a tulajdonosainkkal közösen, és így lezártnak tekinthetők a kertai,
csöglei, egyházaskeszői-várkeszői rendszerek vízminőség javító projektjei. Rövidesen elmondható lesz ez a somlójenőisomlóvásárhelyi projektre is, és minden
reményünk meg van rá, hogy a káptalanfai
rendszer vízminőség javító projektje is befejeződik 2013-ban.
Szennyvízelvezetés tekintetében 2012ben a Köveskáli-rendszeren, Nagyacsád és
Halimba településeken megindult a szolgáltatás, idén pedig Borszörcsök, Doba, Noszlop, Kolontár, Csór és Öcs településeken
készül el a szennyvízcsatorna-hálózat. Ezek
a belépő szolgáltatások előlegezik meg azt
az optimizmust, hogy kismértékű előre lépés
valósulhat meg 2013-ban a szennyvízelvezetés tekintetében. Reméljük a dudari szennyvíz agglomeráció korszerűsítése is elkészül,
és megoldódnak a település szennyvízelvezetési problémái. A Sümeg II. térség életében is
új állapot következik be, amikor a beruházás
befejezésével egy időben a szennyvízszolgáltatás is megindulhat a településeken.
A „számok nyelvén” hogyan fogalmaz az
üzleti terv?
– Az idei esztendőben is az alapszolgáltatásból keletkezik árbevételünk döntő része,

96,8 százaléka. Összességében az 5 milliárd
forintot meghaladó tervezett árbevétel megvalósulásában bízunk az idén.
Költségeinket tekintve látható, hogy az
anyagi jellegű ráfordítás 54,1 százalék, ezen
belül több mint 700 millió forint a tervezett
energia költség.
Sajnálatos tény, hogy a vagyon
háramoltatás miatt a fejlesztési források
mennyisége csökkeni fog 2013-ban. Körülbelül 707 millió forint áll majd rendelkezésre. Ez több tényezőből tevődik össze.
A vagyonátadással kapcsolatban a vagyont
nettó módon kivezettük a könyveinkből és
az önkormányzatoknál is ez az érték jelent meg. Ezt bruttó értékként visszavéve
a vagyonkezelésre körülbelül 140 millió
forintos értékcsökkenés különbözet képződik. Ebből az összegből mintegy 100 millió forint fedezi a decemberi közgyűlésen
elfogadott vagyonkezelési díjat, ami köbméterenként 7 forint, amit még az általános forgalmi adó megnövel. Tény, hogy az
utóbbi években társaságunk nem az addig
megszokott adózás utáni eredményt produkálta. Évek óta nem tudunk nyereségtartalmat érvényesíteni a szolgáltatási díjainkban, értékesítési lehetőségeink jelentősen
csökkentek, és a fejlesztési díjhányaddal
bíró településeknél sem képződik meg az
eddig érvényesített díjakban a fejlesztési
díjhányad.
Miként érintik ezek a változások a társaság beruházási, fejlesztési elképzeléseit?
– Összességében a várható beruházási,
fejlesztési keretünk az eredeti 457 millió forintról az előzőekben ismertetett okok miatt
400 millió forintra csökken. Az idei évben,
eredeti terveinkkel ellentétben nem tudjuk –
de nem is célszerű – megcsináltatni az ellátásért felelősök helyett a vagyonértékelést.
A beruházási forrásokkal és felhasználásokkal kapcsolatos, hogy a közmű vagyonnál
600 millió forintos hiány jelentkezik. Ami
azt jelenti, hogy a közműhálózatok fejlesztésére, pótlására a részvénytársaság – 1996-
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2012 között – ennyivel többet fordított a
képződött forrásokon felül.
Beruházási, fejújítási tervünkben egy
más szisztémára tértünk át. Az úgynevezett
Gördülő Fejlesztési Tervben a víziközműrendszereinkre lebontva 10 kategóriába
soroltuk be az ivóvíz-szolgáltatás és a csatorna-szolgáltatás területén elvégzendő feladatokat.
A tervezés pénzügytechnikai szempontból
is az eddigiektől eltérő!
– Igen, az idei üzemi eredményt eredetileg kereken 46 millió forintra terveztük.
Ugyanakkor a pénzügyi műveletek bevételein és ráfordításain kívül van egy plusz 1
milliárd és egy mínusz 8,8 milliárd forintos tétel, ami a vagyon háramlásával kapcsolatos rendkívüli bevétel és rendkívüli
ráfordítás, mondhatni virtuális veszteség.
Ennek következtében a 2013. évi adózás
előtti eredményünket 7 milliárd 741 millió
forint veszteséggel voltunk kénytelenek
prognosztizálni. Az időközben ismertté
vált költségtételek és bevétel kiesések miatt, Igazgatóságunk február 20-ai ülésén, a

8 milliárd forintot meghaladó adózás előtti
veszteség elfogadásáról kényszerült döntést hozni.
A részvénytársaság gazdálkodását az
idei évben az új adónem, a közműadó is
jelentősen befolyásolja. Szolgáltatási területünkön, az ivóvíz és szennyvízcsatorna
hálózat hossza kereken 2837 kilométer. Az
adó mértéke: 125 forint méterenként, ami
ebben az évben 355 millió forintot jelent.
A szolgáltatási mennyiségre vetítve az adó
összegét, akkor az köbméterenként 22 forintot jelent, ami a társaságunknál alkalmazott az átlagos díjnak a 7 százaléka. Ha
tovább folytatjuk a viszonyítást, ez az adótétel a 755 millió forintos éves fenntartási
tervünk 47 százaléka.
Ilyen jellegű változásokra mondják gyakorta, hogy „fájni fog”!
– Gyakran elhangzik, de nem mindig válik valósággá az ilyen „jóslat”. Most azonban, úgy gondolom, tényleg fájni fog. A
gyakorlatban veszélybe kerülhetnek olyan
fogalmak, mint a biztonság, a jó gazda
gondossága, a fejlesztés-fejlődés, a humán

erőforrás-juttatások, a használati díjak kiﬁzetése. A „fájdalom”, vagyis a gazdálkodási
nehézségek ellenére nem veszíthetjük szem
elől a biztonságot, amit elsőként említettem.
A felhasználóknak, a víziközművek tulajdonosainak nyújtott biztonság mindenek előtt
való. Emiatt egyetlenegy felhasználónak sem
kell aggódnia. A továbbiakban említetteknél
azonban már várhatók veszteségek. Sérülni
fog a „jó gazda gondossága”, amit 1996 óta
folyamatosan tudtunk folytatni, s melynek
eredményeként például az akkor, 17 éve ránk
bízott 6 milliárd forint vagyont megkétszereztük, hiszen ez az elmúlt esztendő végén
12,7 milliárd forint volt. Csorbát szenvednek
a fejlesztések, és a részvénytársaság fejlődése is lelassul. A „humán erőforrásnál” szeretnénk elkerülni, hogy elbocsátásokra, munkaidő csökkentésére kelljen sort keríteni, ezért
inkább az egyéb juttatásokat, és az üzemeltetéssel, üzletvitellel, igazgatással, szervezéssel kapcsolatos költségeket kívánjuk maximálisan visszafogni. A felvázolt lehetőségek
ellenére bízom azonban abban, hogy ezeknek
a „fájó” intézkedéseknek a meghozatalára
nem kell sort kerítenünk.
L. P.

AZ ÚJ „38-AS”-RÓL
PONTOSÍTÁSOK A SZOLGÁLTATÓ–FELHASZNÁLÓ
KAPCSOLATBAN
Új kormányrendelet 58/2013. (II. 27.) jelent meg 2013. március 1-jei hatállyal, ami
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szól. Ezt követően az új rendelet
szerint kell a felhasználókkal való kapcsolatainkat rendeznünk.
Az „58-as” rendelet sok mindent megtartott az előző rendeletből, de számos
paragrafusa pontosította a szolgáltató és a
felhasználó közötti kapcsolat kereteit.
A felhasználók szempontjából lényeges
változás, hogy szigorította a szolgáltatóra
vonatkozó értesítési feltételeket. Például
minden olyan esetben, amikor mennyiségi
eltérést észlelünk, legyen az akárcsak kisebb túlfogyasztás is, a felhasználót értesítenünk kell! Értesítenünk kell a felhasználót akkor is, ha nem tudtuk a mérőjét
leolvasni, és új időpontot kell a részére felajánlani, vagy helyszíni ellenőrzést, kivizsgálást végzünk, mint szolgáltatók! Szigorú
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elv, hogy csak a felhasználó jelenlétében
cserélhető le a vízmérő!
A felhasználó szempontjából tekintve,
a jogszabály számos olyan rendelkezést
fogalmaz meg, ami a mai, huszonegyedik
századi világban jogos elvárásként vetődik
fel a szolgáltatást végző irányába.
Az új rendelet fogalomtárában újdonság
a „szüneteltetés”, amit eddig nem alkalmaztunk. Gyakorlatilag azt a lehetőséget
fedi a fogalom, hogy a felhasználó kérheti
a mérőhelyen a szolgáltatás szüneteltetését,
záros ideig. A lehetőség egyben kötelezettséggel is jár, ugyanis a szüneteltetéshez
szükséges munka elvégzésének költségét a
felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni.
A végrehajtási rendelet az eddigieknél
részletesebben kitér a szabálytalan közműhasználatra, és ennek felderítése esetén az
alkalmazható szankciókra. Továbbra is kiemelten foglalkozik azzal a kérdéssel, ami

sokszor okoz nézeteltérést a szolgáltató és
a felhasználó között. Ez pedig a mérőhely
tisztántartása, a vízmérő olvashatóságának
biztosítása, a vízmérő rendszeres ellenőrzése, fagy elleni védelme, ami egyértelműen a felhasználó érdeke és kötelessége.
Megerősíti a rendelet azt a tényt is,
hogy a mellékszolgáltatási szerződés alapjául csak hiteles vízmérő szolgálhat. A
BAKONYKARSZT Zrt. a mellékvízmérők
cseréjére vonatkozóan külön szabályt dolgozott ki, melyet a társaság dolgozóival ismertet. Erről a felhasználókat honlapunkon
keresztül tájékoztatjuk.
Az új jogszabálynak megfelelően elkezdődött a belső szabályzatok átdolgozása és
a felhasználókkal való kapcsolatok szabályozását magába foglaló üzletszabályzat
kidolgozása. Ezekről szóbeli tájékoztatást
kap minden munkavállaló a következő időszakban.
File Lilla
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VÁLTOZOTT A BAKONYKARSZT Z
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény (Vksztv.) V. fejezete szigorú előírásokat tartalmaz a víziközmű-szolgáltatást végző társaságokra vonatkozólag.
Tekintettel arra, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a törvény által megfogal-
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mazott feltételeket teljesíti, a Vksztv-nek
egyértelműen nem megfelelő térségbeli
kis cégek által üzemeltetett víziközműrendszerek (Márkó, Vászoly) társaságunk
üzemeltetésébe kerülnek. Továbbá, a közelmúltban készült el pályázati forrásból,

több már ivóvízellátás szempontjából
társaságunk által üzemeltetett település szennyvízelvezető-, szennyvíztisztító-rendszere, mely rendszerek szintén a
BAKONYKARSZT Zrt.-hez csatlakoztak.
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T ZRT. ÜZEMELTETÉSI TERÜLETE
Ennek megfelelően 2013. évben a
BAKONYKARSZT Zrt. 122 település
ivóvíz szolgáltatását látja el és 82 településen végez szennyvízelvezetésre és/vagy
szennyvíztisztításra irányuló szolgáltatást.
Ivóvíz szolgáltatatás szempontjából új te-
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lepülések Márkó és Vászoly, szennyvízelvezetés és -tisztítás szempontjából pedig
Halimba, Márkó, Csór, Öcs, Noszlop,
Doba, Kolontár és Borszörcsök települések. Az év folyamán pályázati pénzből
készül el további öt település: Zalagyö-

mörő, Ukk, Gógánfa, Hetyefő, Zalaerdőd
szennyvízelvezető-rendszere, és ezeken a
településeken, minden bizonnyal, szintén
társaságunk lesz az üzemeltető.
S.H.S.–I.GY.
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HÁRAMOLTATÁS – 40 EZER OLDALON
– A VÍZIKÖZMÛVEK TULAJDONVISZONYAINAK
MEGVÁLTOZÁSA, AZ ÜZEMELTETÉSI JOGVISZONY
RENDEZÉSE –
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény (Vksztv.) rendezi a
víziközművek tulajdonviszonyait. A törvény rendelkezik arról, hogy víziközmű,
csak az állam vagy az önkormányzat tulajdonában lehet.
A törvényi szabályozás a
víziközmű szolgáltatók számára is szigorú feltételeket
ír elő.
A BAKONYKARSZT
Zrt. megalakulásakor, 1996ban az alapító önkormányzatok víziközmű vagyonukat a társaságba apportálták.
Ezt a vagyont, a törvény
előírásainak megfelelően, a
részvénytársaságnak 2013.
január 1-jével vissza kellett
adni az önkormányzatok
részére,
térítésmentesen.
A törvény az átháramlás,
vagyonvisszaadás módját
is szabályozza. Azokon a
víziközmű-rendszereken,
ahol több ellátásért felelős (önkormányzat) is van,
és valamelyik ellátásért felelős rendelkezett saját víziközmű tulajdonnal, ott a már
meglévő tulajdon arányában, ahol nem, ott
a lakosságszám arányában került vissza a
víziközmű-vagyon az önkormányzatok tulajdonába.
Azokon a víziközmű-rendszereken, ahol
az államnak is van tulajdonjoga, ott 2013.
január 1-jétől az állam az ellátásért felelős.
A BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltetési területén ilyen helyzet nem állt elő.
Tekintettel arra, hogy a Vksztv. meghatározza a víziközmű-rendszer fogalmát is,
de ezt jogi és nem műszaki fogalomként vezeti be, így jelentős „előmunkálatokra”volt
szükség a törvény hatályba lépését megelőzően.
A múlt esztendő második félévében a tulajdonos önkormányzatainkkal, a törvényi
előírások ﬁgyelembe vételével, többször
egyeztettünk az üzemeltetési területünkön
lévő vízellátó-, szennyvízelvezető- és tisz-
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tító rendszereinkről. Az egyeztetések célja
az volt, hogy olyan víziközmű-rendszerekre
osszuk fel üzemeltetési területünket, hogy a
vagyon visszaadása a víziközmű-törvény-

nek megfelelően, és emellett
igazságosan, a társaságba
behozott
vagyonarányok
ﬁgyelembe vételével történhessen meg.
E cél elérésének érdekében, a tavaszi törvényismertetés után, 2012 őszén a tulajdonos önkormányzataink
számára szintén 7 helyen
– Veszprém, Ajka, Várpalota, Zirc, Nagyvázsony,
Nagyacsád, Zalagyömörő
– tartottunk tájékoztatót a
Vksztv. által meghatározott
feladatokról. A víziközművagyon háramlásának szabályozására, víziközmű-rendszerenként, összesen 112
Egyetértési Nyilatkozatot
készíttetünk el. Az Egyetértési Nyilatkozatokban kitértünk a víziközmű-vagyon
üzemeltetési formájára is.
Annak érdekében, hogy üzemeltetési területünkhöz tartozó víziközmű-rendszereket továbbra is a társaságunk
üzemeltesse, és ne kelljen
ehhez felesleges költségekbe vernünk a tulajdonos önkormányzatainkat, a 2012 első
felében megkötött Üzemeltetési szerződéseinket kiegészítettük, a Vksztv.-nek megfelelően. Az ellátásért felelős önkormányzatokkal 2012. esztendő végéig 116 Üzemeltetés
szerződés kiegészítést írattunk alá. Önkormányzataink, kivétel nélkül a vagyonkezelési szerződési forma mellet álltak ki. Egyegy Egyetértési Nyilatkozatot, Üzemeltetési
szerződés kiegészítést, több helyen és több
önkormányzatnak is alá kellet írnia.
Néhány számadat a munka mennyiségének érzékeltetésére! Összesen több
mint 6.000 aláírást kellett „összeszednünk” önkormányzatainktól. Az elkészült
Egyetértési Nyilatkozatok és Üzemeltetési szerződés kiegészítések 40.000 A4-es
oldalnak megfelelő terjedelműek, és hozzávetőlegesen 4 méter magasságú irathalmazt tesznek ki.
S.H.S.
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JÓ MINÕSÉGÛ IVÓVÍZ
MARCALVÖLGYÉBEN
– AZ UNIÓS FORRÁSBÓL VALÓSULT MEG 13 TELEPÜLÉST
ÉRINTÕ BERUHÁZÁS –
technológia kiépítésére pályáztak közösen a
társult települések.
A projekt megvalósításához a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség 2011. novemberében
nettó 81 millió 516 ezer forint vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg.
Ennek eredményeként a beruházás 90
százalékos támogatással valósulhatott meg,
a további tizedrészt, külön pályázat keretében, ugyancsak elnyerték az érintett önkormányzatok. A megítélt támogatást az Európai Unió és a magyar állam társﬁnanszírozásban biztosította.
A beruházás során a kertai, az
adorjánházai és az egyházaskeszői vízbázisoknál három új víztisztító mű épült, ami
a vas- és mangántalanításon túl a nyersvíz
ammónia tartalmát is eltávolítja. A törésponti klórozás elvén működő technológiák biztosítják az érintett településeken az
egészséges, jó minőségű ivóvizet, ami a
201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt
határértékeknek megfelelő.
S.H.S.
Csaknem három évig tartó előkészítési, kivitelezési munkának köszönhetően 2013. február 22-én adták át a
kertai, adorjánházai és egyházaskeszői
vízbázisoknál megépült új víztisztító
műveket.
Az új víztisztító technológiák a szakmai közreműködő szervezetként segítő
BAKONYKARSZT Zrt. részvételével,
a KEOP-1.3.0. Ivóvízminőség-javító pályázat keretén belül valósultak meg. Az
új létesítmények 13 település egészséges, jó minőségű ivóvízellátását oldották
meg.
A települések Marcalvölgye Ivóvízminőség
Javító
Önkormányzati
Társulás néven Kerta gesztorságával
pályáztak a beruházás támogatásáért.
Az adorjánházai, kertai, valamint az
Egyházaskesző-várkeszői rendszer ivóvízhálózatában másodlagos vízminőség
romlásból eredő, időszakosan előforduló határérték feletti nitrit tartalom miatt
új vas-, mangán- és ammónia mentesítő
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Ünnepi pillanat volt Kertán a művek átadása
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MELLÉKVÍZMÉRÕ CSERE A
BAKONYKARSZT ZRT.-NÉL
Az elmúlt esztendőben több jogszabály
is megjelent, melyek szabályozzák a mellékvízmérők kezelését. Társaságunk – a
rendeletek ﬁgyelembe vételével – arra törekszik, hogy továbbra is felhasználó barát
maradhasson. Ennek érdekében kedvező
áron (a 110 mm beépítési hosszúságú vízmérőt 3000,-Ft + ÁFA, 170 mm - t 4000,-Ft
+ ÁFA) biztosítunk vízmérőket a cserékhez.
A BAKONYKARSZT Zrt. és megbízottjai vállalkoznak a mellékvízmérők cseréire.
A beépített mellékvízmérőkre a gyártó által
megadott időpontig szavatosságot, a beépítésre a cserét követő egy évig jótállást vállalnak.
Ki cserélheti ki a mellékvízmérőt?
Mellékvízmérő cseréjét és üzembe helyezését a BAKONYKARSZT Zrt. mint
víziközmű szolgáltató, vagy a megbízottja a költségek megelőlegezését követően elvégzi. A beépítési zár megbontását csak a BAKONYKARSZT Zrt.
dolgozója, vagy megbízottja végezheti el. Ha a mellékvízmérő cserét nem a
BAKONYKARSZT Zrt. vagy megbízottja végzi, a csere előtt a BAKONYKARSZT
Zrt. megrendelésre, előre egyeztetett időpontban megbontja a mellékvízmérő beépítési plombáját, rögzíti a mérőállást, és
az új mérő üzembe helyezéséig szünetelteti a mellékvízmérőre történő számlázást,
melyről értesíti a bekötési vízmérő szerinti felhasználót. A plomba megbontásra, az
adminisztrációra, a kiszállásra díjat számít fel, a BAKONYKARSZT Zrt. az érvényes „Építés-szerelési árszabályzat”-a
szerint. (1800,-Ft + ÁFA/elkülönített felhasználási hely)
Az elkülönített vízhasználó 2014.
december 31-ig, a BAKONYKARSZT
Zrt. vagy megbízottján kívül más szakemberrel is lecseréltetheti a mellékvízmérőjét. A csere után a mellékvízmérőt
azonban üzembe kell helyezni, melynek költsége van. Ilyen esetben a beépítési plomba megbontásánál a bekötési vízmérő szerinti felhasználó (közös
képviselő) lehetőleg legyen jelen, vagy
írásban járuljon hozzá a plombabontáshoz.
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Milyen mérőt, és hogyan lehet beszerelni?
Mellékmérőnek csak 8 évnél frissebb hitelesítéssel rendelkező vízmérő építhető be.
A mérőtípus kiválasztásánál ﬁgyelembe kell
venni a gyártó ajánlását, hogy az adott vízfelhasználás mérésére alkalmas-e a kiválasztott
vízmérő. (pl.: Zenner ETK vízmérő nem ajánlott gyorsöblítésű WC vízfelhasználásának
mérésére.) Törekedni kell arra, hogy a kiválasztott vízmérő indulási érzékenysége minél
kisebb legyen. (7-8 l/h, vagy érzékenyebb).
DN 15 mm-es belső átmérőjű mérőnél nagyobb csak akkor szerelhető fel, ha
erre a felhasználó a 2013. március 1-ig
érvényben lévő 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet szerint benyújtott tervében a
BAKONYKARSZT Zrt.-től, vagy jogelődjétől engedélyt kapott.
Az engedélyezési kötelezettség előtt kiépített DN 15 mm-esnél nagyobb átmérőjű
mérőhelyeket, a csere alkalmával, DN 15
mm-esre kell átépíttetni. Az átépítés költsége az elkülönített vízhasználót terheli.
Törekedni kell a mellékvízmérő vízszintes, számlappal felfelé néző helyzetű beépítésére. Ha a mérő eredeti beépítésében szabad szemmel nem olvasható le, a mérőhelyet át kell építtetni, vízszintes, számlapjával felfelé néző, vagy függőleges, olvasható
magasságba szerelt állapotra, betartva ezzel
az MSZ-04-132:1991 szabvány előírásait.
Az úgynevezett „aknás”, víz alatt futó,
többsugaras vízmérő csak vízszintesen,
számlappal felfelé nézve építhető be.
VIPAK záró gyűrűk felhelyezése
A mellékvízmérőket üzembe helyezéskor, beépített állapotukban, zöld színű,
BAKONYKARSZT logóval ellátott, mindkét
oldalán számozott VIPAK gyűrűkkel kell lezárni. (Az egy hollandira felhelyezett mindkét fél
darabnak azonos számúnak kell lenni, mindkét
hollandira számozott gyűrű párt kell felhelyezni.) A mellékvízmérő csere jegyzőkönyvön
mindkét VIPAK gyűrű számát fel kell tüntetni.
Hogyan kell dokumentálni a mellékvízmérő cserét?
A bekötési vízmérő szerinti felhasználó
lehetőleg legyen jelen a mérőcserénél, vagy

hagyjon írásos hozzájárulást a vízmérőcsere
elvégzésére. A vízmérőcsere jegyzőkönyvet, a cserét követő három napon belül, le
kell adni a BAKONYKARSZT Zrt. illetékes üzemmérnökségének számlázási csoportjához, adatrögzítésre.
A vízmérőcsere jegyzőkönyvön fel kell
tüntetni az elkülönített vízhasználó nevét,
pontos címét, a BAKONYKARSZT Zrt.-nél
nyilvántartott fogyasztóazonosító számát (8
karakter partnerkód/6 karakter fogyasztási
hely kód), a kiszerelt vízmérő gyári számát, típusát, átmérőjét, hitelesítésének évét,
záró mérőállását, a feltört plomba (VIPAK,
drótos plomba) számát, vagy ezek hiányát,
az új mérő gyári számát, típusát, átmérőjét, hitelesítésének évét, a beépítést lezáró
VIPAK gyűrű számát, a csere dátumát, az
elkülönített vízhasználó aláírását, a szerelő
olvasható nevét és aláírását. Ha megbízott
végzi a mérő cseréjét vagy üzembe helyezését, akkor a vízmérőcsere jegyzőkönyvön a
saját bélyegzőjének lenyomatát is el kell helyeznie. (A jegyzőkönyvhöz mintát adunk.)
A 2014. december 31. után a 8 évnél
öregebb hitelesítéssel bíró mellékvízmérőkre a BAKONYKARSZT Zrt. felmondja a
„Számlázási Szerződés”-ét. A későbbi cserék után a szerződések újra kötése terv- és
engedély kötelessé válik.
Nem kötelező a mellékvízmérő csere
akkor, ha a bekötési vízmérő szerinti felhasználó vállalja, hogy a bekötési vízmérőn mért felhasználás szerinti egyösszegű
vízdíjszámlát, a mellékvízmérőkön mért
felhasználás alapján, az egyes érdekeltek
között megosztja (költségmegosztás), a díjat
tőlük összegyűjti és a BAKONYKARSZT
Zrt.-nek határidőre beﬁzeti.
Felmérés alapján, egyedi árat ajánl meg
a BAKONYKARSZT Zrt. 6 –nál több mellékvízmérő cseréjére, Ugyancsak egyedi
árat kell képeznünk, ha a mérőhelyet át kell
építeni, az elvárt követelményeknek megfelelőre.
A BAKONYKARSZT Zrt. megbízottjai ugyanolyan feltételekkel végzik
a mellékvízmérők cseréit, mintha azt
BAKONYKARSZT Zrt. végezné. Ezért
előfordulhat, hogy a BAKONYKARSZT
Zrt.-hez bejelentett igény esetén, a cserét a
megbízottunk végzi el, azonos feltételekkel.
I. L.
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A REGISZTRÁLÓK KÖZÖTT HÁROM
LAPTOPOT SORSOLTUNK KI
Társaságunk már több mint egy éve lehetővé tette az elektronikus számla igénylésének lehetőségét. Ez a számlázási mód – véleményünk szerint – mindenkinek kedvező,
hiszen környezetbarát megoldás, könnyen
kezelhető, nem igényli a papír alapú számla
megőrzését, és nem utolsó sorban költséghatékony.
Az ügyfél – aki regisztrálta magát a
rendszerben – elektronikus formában kapja
meg az aktuális számláit, és erről minden
esetben kap egy e-mail értesítést is, arra az
elektronikus címre, amit a regisztrációnál
megadott. Ezen túlmenően egyéb szolgáltatásokat is tud nyújtani a rendszer, pl. ﬁgyel-

meztetést kap a fogyasztó a ﬁzetési határidő
lejárta előtt.
Hogy minél többen éljenek a felkínált lehetőséggel, és elektronikus formában kérjék
számláikat, egy akciót hirdettünk meg. Ennek keretében három hordozható személyi
számítógépet, laptopot sorsoltunk ki azon
ügyfeleink között, akik 2011. december 1.
és 2012. november 30-a között regisztráltak,
és elektronikus formában kibocsátott számlát igényeltek. Az akció zárásaként 2012.
december 18-án tartottuk meg a sorsolást,
ahol – a helyi médiák érdeklődése mellett
– Fazekas Csaba gazdasági igazgató, dr.
Kiss Endre ügyvéd és Farsang Attila pénz-

ügy és számviteli osztályvezető jelenlétében
Petrovai Péter informatikai csoportvezető
húzta ki a szerencsés felhasználók nevét, a
mintegy 1200 e-számlára regisztrált névkártyáját rejtő zsákból. A nyertesek – név
szerint – Sziver Hajnalka, Deák Gábor és
Németh Richárd a tavalyi évben át is vették
az értékes laptopokat.
F. Cs.

HUMÁN
HÍRMORZSÁK
2013. I. negyedév
ÚJ MUNKAVÁLLALÓK

Kádár Katalin műszaki ügyintéző (Műszaki Osztály)
Poltné Felber Orsolya folyószámla
könyvelő (Pénzügyi és számviteli Osztály)
NYUGDÍJBA VONULT
Pálinkás Attiláné műszaki ügyintéző
(Műszaki Osztály), Kozma Gézáné iratkezelő, fénymásoló (Szervezési és Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály)
GRATULÁLUNK
Máy Miklóséknak Zsóﬁa (2012.12.08);
Rábl Gyuláéknak Kristóf (2013.01.07);
Patona Bálintéknak Zsóﬁa (2013.01.17);
Hamar Zoltáéknak Márton (2013.01.19)
nevű gyermekük születéséhez.
BÚCSÚZUNK

Nagy Károlyné nyugdíjasunktól, aki aktív korában a társaság statisztikusaként
dolgozott és Balogh István nyugdíjastól, aki a Veszprémi Üzemmérnökségen
szennyvíztisztító-telepi
csoportvezető
volt.
Stadler Emese
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VÁRPALOTÁN ÁLLT A BÁL!
A PARKETTEN VISZONT ROPTÁK A TÁNCOT
Bár manapság a népszerű médiumokban
ez nem elsődleges cél, de e helyt megígérem, hogy a leírtakat kizárólagosan szó szerinti értelemben gondoljuk. Rossz az, aki
rosszra gondol!
Már csak azért is, mert az idei várpalotai vízmű bálon semmiféle rossz dolog nem
történhetett, és nem is történt velünk.

A Várpalotai Üzemmérnökség munkatársai rengeteg időt és energiát fektettek be,
a már hagyományosnak mondható rendezvény megszervezésébe, és azt kell mondjam, hogy ezen ráfordítások nem voltak
hiábavalók. Maga az esemény a gyönyörűen felújított Thury-várban kapott otthont.
A bálozó sokadalom meg is tekinthette a
felújított részeket, sőt szakszerű és minden
részletre kiterjedő idegenvezetést is kaptunk
Katona Csaba alpolgármester úrtól.
Már a báli helyiségbe lépve tapasztaltuk
a rendezők felénk irányuló kedvességét, hiszen a hölgyvendégeket virággal fogadták,
és az adott napon ünneplő kolléganőknek és
kollégáknak külön ajándékokkal is kedveskedtek.
Miután elfogyasztottuk a fogadóitalt
(melyet követett még az egyéb italok végeláthatatlan sora) és a felettébb ízletes
svédasztalos vacsorát, megkezdhettük a
magunkhoz vett kalóriarengeteg ledolgozását a Rulett együttes által szolgáltatott
zene ütemére. A régi barátságok ápolása

és az újak megkötése közötti rövid szünetben Szandi ragadta magához a mikrofont
és elkápráztatta a hallgatóságot magával
ragadó hangjával és dinamikus előadásmódjával. A régi és új rock and roll számokat énekelve (üvöltve, bőgve, sikítva,
hümmögve, dörmögve) ki-ki felidézhette
azokat az édes-bús és örömteli emlékeket,
melyek a zenékhez kötődtek és a mai napig
is kötődnek. A hallott zeneszámok egyaránt
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örömet okoztak öregnek-ﬁatalnak (bár az
előbbiekből a táncparketten tanúsított virtuóz mozdulatokat szemlélve talán nem is
voltak).
A művésznő távozásával ismét elhatalmasodott rajtunk a bugi. A bálozó közönség megrohanta a táncparkettet és a Rulett
fergeteges zenéjére tovább ropta a táncot. A
parketten végigtekintve sajátos egyveleget
kaphattunk korunk ﬁlm opuszaiban látott
stílusokból (Szombat esti láz, Flashdance,
Dirty dancing, éjfél után jóval pedig Sakáltanya), melyhez szerény személyem is hozzátett valamit (Akit Bulldózernek hívtak).
A permanens evést-ivást azért a rendezők
meg-megszakították egy kis tombolasorsolás erejéig, melynek révén értékesebbnél
értékesebb nyereményekkel lehettünk gazdagabbak. Amikor hajnaltájt az élményektől
(és az elfogyasztott koktéloktól) kissé kótyagosan hazafelé vettük utunkat, leszűrhettük az eseményekből a tanulságot: ide ismét
megérte eljönni, és ha tehetjük, megismételjük jövőre is.
Jövőre veletek ugyanitt (vagy valahol
máshol Várpalotán)
S.F.
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