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HAJRÁJÁBAN A 8-AS ÚTI
KÖZMŰKIVÁLTÁS
A Várpalotát délről elkerülő 8-as számú
főút építéséhez kapcsolódó vízvezetékek kiváltása a hajrájához ért.
A fővállalkozó, a Sade Magyarország Kft. nyomán, november közepén „állt bele” a
szakipari szerelést tartalmazó munkába a BAKONYKARSZT Zrt. Várpalotai
Üzemmérnöksége. December 23-ig elkészült 834 folyóméter 500 milliméteres

és 496 fm 250 mm-es átmérőjű kemény polietilén csővezeték, illetve a próbaüzem
is elindult ezen a szakaszon.
Lapzártánkig elkészült a teljes, 2248 méter hosszúságú
vízvezeték kiváltás és megkezdődött az 500-as kpe vezeték próbaüzeme.
A várost elkerülő út építésével kapcsolatosan már csak a
Cseri parkerdőt ellátó 110-es
kpe vezeték építése van hátra. Ehhez azonban az utat kivitelező SDD konzorciumnak egy gyalogos hidat is
meg kell építenie. Az ütemtervük szerint szeptember
végére elkészül a műtárgy.
Ennek megfelelően a palotai
vízművesek is befejezhetik
a kiváltási munkálatokat ebben az esztendőben.
M. F.

BÚCSÚZUNK
Némethy Lászlónétól, a
Veszprémi Üzemmérnökség nyugdíjasától.
S. E.
JÓVÁHAGYVA
Társaságunk június 21-én
vette át a Magyar Eneregetikai és Közműszabályozási Hivatal határozatát, melyben a június 2-án
benyújtott üzletszabályzatunkat jóváhagyta.
Megújult üzletszabályzatunk a munkavégzés során felmerülő kérdésekre
naprakész információval
szolgál.
Az üzletszabályzat mellékletekkel együtt 157
oldalt tesz ki, amely már
elérhető társaságunk honlapján.
K. A.

88/411-141 ÁTALAKÍTOTT CALL-CENTER
Megújult, korszerű telefonközponton keresztül fogadja a felhasználók megkereséseit 2017. június 19-től
a BAKONYKARSZT Zrt.
Társaságunk központja, az
üzemmérnökségek, valamint
az ügyfélszolgálati és fiókirodák egységesen a 88/411141-es telefonszámon lesznek elérhetőek. A megújult
telefonközpont
biztosítja,
hogy felhasználóink ügye-

iket gyorsan és egyszerűen
intézhessék.
Az egycsatornás rendszer a
2018-ban induló új elégedettségi felmérés kialakításához is szükséges. A hívásokat 5 percen belül élőhangos
bejelentkezéssel
kell fogadnunk, ugyanakkor minden hívás rögzítésre
kerül, amit 5 évig meg kell
őrizni. Új előírás kerül 2017
szeptemberében a fogyasz-

tóvédelmi törvénybe, amely
szerint a közszolgáltatónak
a call- centerben az ügyfélszolgálatot kell első helyre
tennie és a felhasználó részére biztosítani kell, hogy a
lezajlott beszélgetést az ügyfélszolgálaton meghallgathassa. Bízunk benne, hogy a
változásokat a kollégák és a
felhasználóink is megelégedettséggel fogadják.
K. A.
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AZ ELMÚLT GAZDASÁGI
ESZTENDŐ ÖSSZEGZÉSE
A tulajdonos önkormányzatok képviseletében megjelent polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket, illetve az általuk delegált képviselőket, a társaság tisztségviselőit, a társaság könyvvizsgálatát végző SIGNATOR Audit Kft. képviselőjét, a társaság
ügyvédjét, és a meghívott vendégeket, valamint a média képviselőit Harsányi István,
az igazgatóság elnöke köszöntötte a részvénytársaság 2014. május 21-re összehívott évi
rendes közgyűlésén.
A közgyűlés elnökségében
helyet foglaló Treuer Imre, a
Felügyelő Bizottság elnöke
és Kugler Gyula vezérigazgató bemutatását követően az
igazgatóság elnöke jelezte,
hogy a társaság megalakulása
óta már több mint huszonegy
év telt el, így ez alkalommal
sorrendben a huszonegyedik
gazdasági év során végzett
tevékenységről szól a cégvezetés számadása.
Az éves számadással
együtt került napirendre az
igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló
beszámolója is az elmúlt évi
tevékenységükről, a 2016.
évi Üzleti Terv teljesítéséről. Mindemellett a 2017. évre szóló tervről is tárgyalt a
döntéshozó testület, amelyet
a közgyűlés levezető elnöke
határozatképesnek nyilvánított, a hivatalos regisztráció
adatai alapján megállapította, hogy 16 fő részvényes jelent meg, ami 74.003 részvénnyel, az összes részvény
85,42 százalékát jelenti.
Elöljáróban az elnök megállapította, hogy a társaság az
elmúlt évi gazdálkodását az
üzleti terv szerint, az igazgatóság iránymutatásainak
megfelelően és a Felügyelő
Bizottság folyamatos elle-

nőrzése mellett végezte. Az
üzleti tervben foglalt főbb
célkitűzéseit a cégvezetés teljesítette.
A kötelező szavazási procedúrát követően Harsányi
István elnök a 2016-os üzleti évről szóló írásos beszámoló szóbeli kiegészítésére
adta át a szót Kugler Gyula
vezérigazgatónak, aki bevezetésként hangsúlyozta, hogy
a közgyűlések meghatározó
események a társaság életében, hiszen értékelik a cég
munkáját, és terveket fogalmaznak meg munkavállalók
és a társaság irányába, az elkövetkező évekre.
A kiküldött anyag kiegészítéseként néhány szóval és
diával mutatta be a 2016. üzleti év teljesítését.
Víz- és szennyvíz-értékesítés

Mint elmondta, az üzleti
terv ivóvíz értékesítési tervét
sikerült túlteljesíteni, hiszen
a ténylegesen értékesített 8
millió 469 ezer 310 m3) 101,0
százalékos teljesítést jelent.
Hasonló eredményt hozott a
szennyvízelvezetés is, ahol a
tényszám, a 7 millió 568 ezer
661 m3, ami 101,46 százalékos teljesítést jelent.
Huszonegy
gazdasági évvel a háta mögött a

BAKONYKARSZT
Zrt.
napjainkban stabilan 122 településen szolgáltat ivóvizet.
Megalakulásakor a társaság,
a települések számát tekintve
132-vel indult, majd 2002ben kivált az ÉBRV, ezáltal
maradt 120 település és ehhez jött hozzá az elmúlt években a Vksztv. megjelenéséből
adódóan 2 település. Szennyvízelvezetés tekintetében 12
településsel indult a cég és
2015 óta 88 településen végez csatornaszolgáltatást. Az
elmúlt 21 évben a szennyvízértékesítés stagnált, míg
az ivóvízértékesítés jellemzően folyamatosan csökkent.
Remélhető, hogy a 2014-es
esztendő volt a mélypont és
most már a felemelkedés jön.
Ahhoz, hogy a társaság jó
minőségű szolgáltatást tudjon
biztosítani, rendszeresen mérni kell mind az ivóvíz mind a
szennyvíz minőségi paramétereit. Évek óta kb. 11.000 db/
év mintát vizsgál cég akkreditált laboratóriuma.
Közbeszerzési eljárás
A vezérigazgató külön kitért a 2016-ban lefolytatott két
közbeszerzési eljárásra, melyeknek feladatait, felelősségét a Közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe rendelte, de

kérte, hogy a következő Közgyűlésen erről számoljon be.
Elsőként a villamos energia közbeszerzés részleteit ismertette, melynek során,
az eddigi évek gyakorlatát
követve, folytatva a hagyományokat, tíz partnerrel, a
környékbeli víziközmű-szolgáltatókkal, valamint a Kaposvári Fürdő Kft.-vel közösen szerzi be társaságunk a
villamos energiát a jövőben
is. A villamos energia árak
csökkenő tendenciát mutatnak az elmúlt években. A
2016-os 14,41 Ft/kWh-t követően 2017-ben 13,79 Ft/
kWh a villamos energia díja. A cégvezetés már tárgyal
a 2018-as villamos energia
díjakról is, ahol az ajánlat
13,70 Ft/kWh.
A másik közbeszerzési eljárás a Várpalotát elkerülő
8. sz. főúttal kapcsolatos,
mintegy 3 km hosszúságú
ivóvízvezeték közműkiváltását érintette. Az eljárás során,
az együttműködési megállapodás elfogadását követően,
a döntéshozó testület a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tevő SADE Magyarország Kft.-t jelölte meg
nyertesnek, amely a feladat
elvégzését 273 millió forintért vállalta.
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Beruházások, fejlesztések

A 2016-os esztendő végére
sikerült teljesíteni az I. ütemet,
s napjainkra ott tartunk, hogy a
kb. 3,2 kilométer ivóvízvezeték
hálózatból, az 500 mm-es vezeték 83%-át megépítettük, a 250
mm-es vezetékből pedig már elkészült az egész. A 100 mm-es
vezetékből is 73 százalék már
kész, azonban 100 százalék
csak a gyalogos felüljáró elkészülte után teljesíthető.
A beruházási és fejlesztési
tervvel kapcsolatban, amit ös�szességében 139,1 százalékra
teljesített a cég, és kereken 712
millió forint értékű volt, a vezérigazgató elégedettséggel szólt,
kiemelve a várpalotai közműkiváltási munkákat, amely segített
abban, hogy a 2014-es mélypontról el tudott mozdulni a társaság. A beruházási, fejlesztési
teljesítmény a nettó árbevételhez viszonyítva 13,5 százalék,
ami jobb, mint az előző három
évé, de az ezt megelőző időszak
átlagosan 20 százalékos értékeitől elmarad. Remélhető, hogy a
jövőben az optimális 15 százalékos arányt sikerül megtartani.
A saját rezsis beruházások
(SRB) alakulását tekintve is a
2014-es év volt a mélypont, de a
következő két év sem volt sokkal jobb. Ezzel szemben sikerült a vállalkozási tevékenységet növelni a Péti Nitrogénművek Zrt-nél végzett munkákkal,
így 2014-2015-2016. években
is sikerült jobb eredményt elérni építés-szerelés tekintetében,
mint a 2010-2013 közötti időszakban. Bízunk benne, hogy ez
a lehetőség a következő években is folytatódni fog.
Gazdasági eredmények,
események

Az ivóvíz szolgáltatási és a
szennyvíz szolgáltatási fejlesztések bemutatásán túl Kugler
Gyula vezérigazgató az alapvető
gazdasági adatokat ismertette a

közgyűlés résztvevőinek. Eszerint az anyagi jellegű ráfordítások 99,1 százalékon, míg a személyi jellegű ráfordítások 108,8
százalékon teljesültek. Az utóbbi adattal kapcsolatban jelezte,
hogy a cégvezetés élt a Közgyűlés által adott lehetőséggel és 8,8
százalékkal léptük túl a tervezett
összeget. Ezzel sikerült elérni,
hogy nem csökkentek a jövedelmek a 2015. évhez képest.
A további gazdasági adatok közül az üzemi ráfordítások 102,4, az alaptevékenység
árbevétele 101,9, az üzemi bevétel 103,6 százalékon teljesült.
Az alaptevékenység árbevétele követte az ivóvíz és szennyvíz értékesítés növekedését. Az
egyéb bevételeknél is 16 százalékos többlet figyelhető meg,
az építés, szerelési tevékenység
árbevételét 13 százalékkal teljesítette túl a cég. Az üzemi eredmény 80,1, az adózás előtti eredmény pedig 80,0 százalékon alakult, ami a jó gazdálkodásnak
köszönhető.
Befejezésül szólt a vezérigazgató az átfogó ÁSZ ellenőrzésről. A vizsgálat a 2011–2014.
közötti időszakot ölelte fel, és
a többi között az a megállapítás fogalmazódott meg, hogy
Veszprém MJV Önkormányzata szabályszerűen szervezi a
víziközmű-szolgáltatást és gyakorolja a tulajdonosi jogokat
és megdicsérte társaságunkat,
hogy a vagyongazdálkodás szabályszerű és megfelel a jelenlegi
jogszabályoknak.
Az üzleti jelentést követően,
az elmúlt gazdasági évet „hitelesítette” a könyvvizsgálói jelentés, melyet a SIGNATOR AUDIT Kft. képviseletében Olma
Frigyes ismertetett a közgyűléssel.
Ugyancsak az elmúlt év tevékenységét összegezte a társaság
felügyelő bizottsága szemszögéből a bizottság elnöke, Treuer
Imre.

Üzleti Terv 2017

Az évi rendes közgyűlés
napirendjének elmaradhatatlan pontja az üzleti terv megtárgyalása is. Ennek során a
döntéshozó testület elé terjesztik jóváhagyásra az igazgatóság és a felügyelő bizottság által megtárgyalt és
elfogadott tervet, amelyet
a közgyűlést megelőzően
ugyancsak megkaptak a társaság részvényesei.
A folyó évi terveket ismertető írásos anyaghoz fűzött
szóbeli kiegészítőjében Kugler
Gyula vezérigazgató azt hangsúlyozta, hogy a tervet mindig
meghatározza, hogy milyen
értékesítési lehetőségei vannak, milyen bevételekkel tud
számolni a társaság. Tervezési
fázisában kialakított prognózis
szerint a 2017. év nagyjából
az előző esztendő tervezéséhez hasonlítható úgy az ivóvíz
(8383,2 E m3) mind szennyvíz
(7459,4 E m3) tekintetében. A
tervezés részletezi a havi értékesítést is annak érdekében,
hogy tudjuk, hol tartunk, milyen bevételi-kiadási pénzügyi
tervet tudunk megvalósítani. A
beruházást például a 2017. évre 783 millió forintra, a múlt
esztendőhöz viszonyítva 110,1
százalékra terveztük. Ebben
is szerepel a Várpalotai 8. sz.
főúttal kapcsolatos ivóvízvezeték közműkiváltása. Minden
évben legalább ennyi összeget
rá kellene fordítani a közművekre ahhoz, hogy a szinten
tartást garantálni tudjuk.
Szóbeli kiegészítőjében a
vezérigazgató jelezte azt is,
hogy már készül a 2017. évben leadandó Gördülő Fejlesztési Terv (GFT), illetve
folyik a 2017. évre vonatkozó
GFT végrehajtása is.
A tervben szereplő gazdasági adatait a 2016-os év tény
adataival összehasonlítva ismertette. Az anyag jellegű rá-

fordítások közel 5 százalékkal
csökkenek (95,1 %) a tavalyi
tény adatokhoz képest, amit az
anyagköltség csökkenése (92,6
%) indokol. A rendszerhasználati díjak megemelkedtek, így
a villamos energia költségeket
107,1 százalékra tervezik.
A személyi jellegű ráfordítások is csökkennek (96,1%)
a 2016. tényhez képest. Ezzel
kapcsolatosan a vezérigazgató kérte a Közgyűlés segítségét, felhatalmazását ahhoz,
hogy a minimálbér és a garantált bérminimum összegének
megemelkedése miatt – bérek
egymásra csúszása – a személyi jellegű ráfordítások összegét 4,6 százalékkal megemelhessék ahhoz, hogy társaságunk is rendezhesse a béreket,
összhangban a kormányzati
elvárásokkal. Ezt a 4,6 %-os
növekedést, még tudja vállalni a társaság. Az igazgatóság
hozzájárulásával a SZOCHO
csökkentéséből felszabaduló
összeget már januártól jövedelememelésre (4,05%) fordítottuk. Ez a két emelés ös�szesen kb. 10%-os béremelést
eredményezne. Ilyen kéréssel
legutóbb 2011-ben fordultak a
Közgyűléshez.
Az üzemi ráfordítás, valamint a bevétel és az eredmény
tervszámait követően az idei
év feladatait ismertette Kugler
Gyula. Ezek közül kiemelte az
üzembiztonság fenntartását, a
GFT megvalósítását, a vagyonelemek nyilvántartásának átalakítását, a térképi nyilvántartórendszer kialakítását, alkalmazását, a Vksztv. előírásainak
teljesítését, az üzemeltetési
szerződések egységesítését, a
csatornázatlan települések KEHOP-ba történő felvételének
elősegítését, a vízbiztonsági
tervek elkészítését határidőre,
valamint a hatékonyság növelési projekt folytatását.
L. P.
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AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSEK EGYSÉGESÍTÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Azokon a víziközmű-rendszereken, ahol jelenleg több üzemeltetési szerződés van érvényben 2017. december 31-ig egy üzemeltetési szerződésbe
kell foglalni az üzemeltetési jogviszonyt, rendelkezik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a Vksztv.
A BAKONYKARSZT Zrt.
által üzemeltetett 82 víziközmű-rendszerből 47 érintett a
szerződés egységesítésben. A
33 ivóvízellátó és 14 szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerrel kapcsolatosan,
mintegy 185 szerződést kell átnézni és egységesíteni.
Az „Ellátásért Felelős” önkormányzatok korábbi döntései
alapján, ahol lehet, táraságunk
a vagyonkezelési üzemeltetési
szerződést módosítja, és ez alá
vonja össze a többi szerződés
vagyonleltárát is.
A Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal,
MEKH által kiadott tájékoztató szerint a Vksztv-ben foglalt
kötelezettség teljesítése esetén
a hivatal a víziközmű-rendszeren fennálló több üzemeltetési szerződés egybefoglalását az
üzemeltetési szerződés módosításaként kezeli, így ezekben az
esetekben nem szükséges a vagyonértékelést elvégezni.
Ütemterv az egységesítésre

Társaságunk, a BAKONYKARSZT Zrt. az üzemeltetési
szerződések egységesítésének
szakszerű és hatékony végrehajtása érdekében ütemtervet
dolgozott ki. Az ütemterv az
üzemeltetési szerződések egységesítéséhez szükséges alapszerződések összegyűjtésére,

az új üzemeltetési szerződések
szövegeinek és mellékleteinek
elkészítésre, az érintett önkormányzatok tájékoztatására, a
végleges szerződések az önkormányzatokkal, majd azoknak
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal történő elfogadtatására tagolódik.
Az előkészítés fontos feladatának tekintettük az érintett Ellátásért Felelősök tájékoztatását az
üzemeltetési szerződések egységesítésével kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről. A
2017. évi rendes közgyűlésen a
jelenlévő önkormányzatok, Ellátásért Felelősök már előzetes
szóbeli tájékoztatást is kaptak
ebben a témában.
Helyszíni tájékoztatás, változatos
részvételi arány

A teljes körű tájékoztatás
érdekében 2017. májusában
nyolc helyszínen: Veszprém,
Zirc, Ajka, Várpalota, Devecser, Zalagyömörő, Nemesgörzsöny, személyesen is tájékoztatást nyújtottunk az önkormányzatok számára. A
helyszínekhez igazított mintegy félórás előadás keretében
beszámoltunk az üzemeltetési
szerződések egységesítése során elvégzendő feladatokról,
amelyeket a Vksztv. 2016. július 4-i hatályba lépésével kötelezővé tett.

Az előadás során részletesen bemutattuk az üzemeltetési szerződések egységesítésére
vonatkozó ütemtervet és ahhoz
kapcsolódóan az önkormányzatokat érintő döntési feladatokat.
A tájékoztatókat sajnos nem
kísérte fokozott érdeklődés, a
változatos részvételi arány 2060 százalék között mozgott.
Az Ellátásért Felelősök munkájának és döntéseinek megkönnyítésére, a tájékoztatókra
iratmintákat dolgozott ki társaságunk. Az iratminták vagyonkezelési és bérleti-üzemeltetési
szerződés tervezeteket tartalmaztak. A tájékoztatókra készült
dokumentációkat minden esetben eljuttattuk az érintett Ellátásért Felelősök részére.
Az előkészítési feladatok
közé tartozik a rendszereket leíró víziközmű vagyonleltárak
elkészítése. Az elmúlt években
kialakítottuk a Digitális Objektum Nyilvántartó rendszert, a
(továbbiakban DONY-t, mel�lyel a vonalas létesítmények
vagyonleltár adatainak előállítását tudjuk elvégezni. A
DONY-ban tárolt adatok pontosítása, ellenőrzése és feltöltése folyamatosan történik. A
pontszerű létesítmények vagyonleltárának meghatározásához a bérleti-üzemeltetésben
lévő víziközművek adatait társaságunk munkatársai ez év

június végéig a helyszíneken
pontosítják.
Egységesítés a jövő év kezdetére

Terveink szerint az üzemeltetési szerződések vagyonkezelési, esetenként bérleti-üzemeltetési formába történő konvertálása és egységesítése, 2018.
január 1-i dátummal valósul
meg. Az Ellátásért Felelősökkel,
egységes elvek alapján megkötendő, a víziközmű vagyontárgyak üzemeltetését magában
foglaló vagyonkezelési, illetve
egyes esetekben bérleti-üzemeltetési szerződéseket, a MEKHnek is jóvá kell hagynia ahhoz,
hogy hatályba lépjenek.
Az üzemeltetési szerződések egységesítéséhez kapcsolódó feladatatok a bérleti-üzemeltetésből vagyonkezelésbe
kerülő víziközmű-vagyon nyilvántartásba vételével, illetve
esetenként a vagyonkezelésből
bérleti-üzemeletetésbe kerülő
vagyon kiadásával, valamint a
vagyonkezelt víziközmű-vagyonra egységes elvek mentén
megkötött vagyonbiztosítással
fejeződik be.
Az egységesítés után 42 új
szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés és 5 bérleti-üzemeltetési szerződés lép hatályba
2018. január 1-jével. A fennmaradó 35 víziközmű-rendszeren,
melyek jelenleg nem érintettek
a szerződés egységesítésben,
16 vagyonkezelési és 19 bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végezzük a víziközmű-szolgáltatást.

S. H. S.
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VIDÁMSÁG A VÖLGYBEN
„York napsütése rosszkedvünk telét
Tündöklő nyárrá változtatta át.
Családunkról már elvonult a köd
S alámerült az óceán szívébe.
Most homlokunkon győztes koszorú,
Diadalemlék csorba fegyverünk,
Vad riadónkból víg vacsora lett
És édes dallam szörnyű indulónkból.”
Nos, kedves olvasóm,
szerintem Te is úgy érezhetted magad, mikor a
mindennapi csatározásaid közepette, családoddal
az oldaladon víg mulatságra indultál a Veszprémi
Séd-völgyébe.
Talán az angol nemzet dalnoka tehet róla, de
„York napsütése” nem nagyon ragyogott ránk, ezen
a szombaton. Az égi áldás
többször is fedél alá kergetett minket, de a festői
völgyben pihenő, szórakozó, mintegy ötszázhetven ember jókedvét ez nem
tudta elrontani. Ebben az is
közrejátszhatott, hogy kollégáink a nagy író nyomdokain járva (aki városa hivatalos sörkóstolója is volt)
találtak maguknak fedettpályás tevékenységet.
A szépen berendezett környezetben számos remek
program várta az ide láto-

gatókat. A gyülekezés alatt
Dervalics Róbert és zenésztársa bűvölt el minket játékával, majd következett a
rendezvény hivatalos megnyitása. A megnyitó után kollégáink átvehették a törzs
gárda jutalmakat, majd a
„BAKONYKARSZTÉRT”
érdemérmet Hubai Béla és
Balázs Árpád, akik tevékenységükkel méltán rászolgáltak az elismerés-

re. A könnyeivel küszködő
Csuka Gézáné kolléganőt
– a hűség példáját – is köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából.
A már megszokott ceremóniák után kezdődhetett a
szórakozás. Az igen számos
és sokrétű programokon a

rendezvényre
ellátogatók
nagy kedvvel vettek részt.
Különösen nagy érdeklődés
övezte a sziklamászást, az
evezést, a lövészetet, a sörösrekesz-torony építést és
a motorozást. Persze a többi
programokon is szép számmal akadtak érdeklődők.
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Megdöbbentő volt például, hogy egy 18. században
épített (de fel nem szentelt)
templomban, milyen elementáris erővel szólt a Rock
and Roll.
Az egész napos családi
szórakozást egy remek hangulatú, szalonnasütéssel és
vacsorával koronáztuk meg
a Víziközmű Múzeum kertjében, annak dacára, hogy a
mostohává váló időjárás két-

szer is bekergetett minket a
fedél alá.
Minden szervezőtársam
és közreműködő kollégám
nevében remélem, hogy vendégeink egy remek családi
programot kaptak ajándékba
Tőlünk az egész éves munkájuk elismeréseképpen.
Somodi Ferenc
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„A BAKONYKARSZT-ÉRT”
ÉRDEMÉREM DÍJAZOTTJAI 2017.
A Családi napon, 2008 óta minden esztendőben, egy-egy fizikai, illetve szellemi állományban dolgozó munkavállalót tüntet ki a társaság.
A BAKONYKARSZTÉRT érdeméremmel jutalmazza a cég azokat,
akik hosszú évek óta kiemelkedő szakmai, irányítói és gyakorlati
végrehajtói munkát végeznek.
HUBAI BÉLA
Elektroműszerészként 1981.
augusztus 24-én létesített
munkaviszonyt a társaság
jogelődjénél, a Veszprém
Megyei Víz- és Csatornamű
Vállalatnál. Hubai Béla 2000

matosan figyelemmel kíséri
a társaság területén működő ívóvízellátó-, szennyvízelvezető és -tisztító
rendszerekhez kapcsolódó
folyamatirányító berendezések működését, karban-

Hubai Béla (Üzemviteli Osztály)
januárjától
csoportvezetőként irányította a Veszprémi
Üzemmérnökség műszerész
és villanyszerelő csoportját.
A csoportvezetői tevékenységén felül rendszerüzemeltető mérnökként is tevékenykedett, 2007 augusztusától.
A társaság iránt elkötelezett,
szorgalmas, precíz és segítőkész munkavégzésével nagyban elősegíti a szervezeti
egységek munkáját.
Folyamatirányító rendszermérnökként került az
Üzemviteli Osztály állományába 2016. februári nyugdíjazását követően. Folya-

tartását és felújítását. Nem
megfelelő működés, hiba
esetén intézkedik a hiba
megszűntetéséről. Munkatársai elismerik, kollégái
bizalmát élvezi, munkája
az egész társaságban elismerést kiváltó, hosszú évek
óta mértékadó.
BALÁZS ÁRPÁD
A társaság jogelődjénél, a
Veszprém Megyei Víz- és
Csatornamű Vállalat Auto
matikai
Főmérnökségén
kezdte vízműves pályafutását
1983. október 1-én, műszaki
ügyintézőként. Balázs Árpád,

munkaköreit tekintve, dolgozott mechanikai műszerészként, anyagellátó, majd raktárvezetőként. Jelenleg műszaki ügyintézői feladatokat
lát el. A szervezeti egységek
változását követően 2000-től
a Műszaki Osztály munkavállalója.
A tárgyi eszköz gazdálkodási feladatok elvégzése mellett közbeszerzési referensi
végzettséget is szerzett, mel�lyel a beszerzési eljárásokban
is részt tud vállalni. Az általa
végzett tevékenységek többek között a raktározáshoz,
valamint a tárgyi eszköz gazdálkodáshoz és a biztosítások
kezeléséhez (káresemények,
kötvények) kapcsolódnak.
Ugyanakkor a minőségirányítási rendszerünk beveze-

tésében is részt vett, melyet
munkaköri feladatai mellett
végzett el.
Munkáját önállóan, lelkiismeretesen és pontosan végzi, a feladat elvégzéshez való
hozzáállása a társaság iránti
magas fokú elkötelezettséget
tükrözi. Az évente ismétlődő
Beruházási és Felújítási terv
végrehajtásában, valamint
annak nyomon követésében
évről-évre kiveszi részét.
Oroszlánrészt vállalt a 2013.
január 1-i „háramlás” végrehajtásában az adatszolgáltatások pontos elkészítésével
(elszámoló táblák) kapcsolatban, illetve a vagyonkezelési
rendszer kialakításában is tevékenyen részt vesz.
Jelenleg, mint szakszervezeti titkár is tevékenykedik. Emberséges és kollégáit tisztelő hozzáállása,
valamint szakmai ismerete
alapján érdemelte ki ezt a kitüntetést. Eddigi vízműves
munkásságát a MAVÍZ is elismerte 2015. évben.

Balázs Árpád (Műszaki Osztály)
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MÁSOKAT SEGÍTENI AZT IGEN…
– Pápáról Nagyacsád felé,
aztán Nemesgörzsöny, – szól az
útbaigazítás. Az időpont egyeztetés okán megejtett telefonbeszélgetés azonban nem csupán
a helyről és az időpontról szól,
hiszen a vonal túlsó végén a
friss nyugdíjas, Csuka Gézáné, Tündi szabadkozik, amikor
tudomást vesz arról, hogy a jeles alkalom kapcsán, már ha a
nyugdíjba vonulást annak ves�szük, „újságcikk készül róla”.
– Másokat segíteni azt igen,
de magamat nem szeretem előtérbe helyezni, – cseng vissza a
mondat még akkor is, amikor a
hanghullámok már régen lecsillapodtak az éterben.
A mondat pedig megismétlődik Tünde asszonytól a személyes találkozáskor a görzsönyi családi ház kapujában is.
Talán a folyamatosság igényével, de még inkább, amolyan
miheztartás végett. Ez utóbbi
érzést kelti az invitálás is a kora nyári fülledt meleget árasztó teraszról a kellemesen hűs,
tágas előszobába. Ahol viszont
rövid úton szó esik arról, hogy
nem sokára festés lesz. Annak
ellenére, hogy a szobában körbetekintő vendégnek egyáltalán
nem tűnik fel a falak ilyen irányú felújításának igénye.
– Elég régen járt már festő a
lakásban, és annak idején, amikor legutóbb a mesteremberrel
beszélgettem határidőt is szabtam, mondván: addig nem lesz
festés, amíg nyugdíjba nem megyek. Hát most eljött az az idő.
A festés kapcsán szó esik
arról is, hogy ez igazi „családi” ház, hiszen Tündi szülei is
lakták egykoron. Azóta persze
bővítették, hogy egy-egy családi összejövetelt se kelljen helyszűke miatt máshová rendezni.
A ház a kilencvenes évek má-

Csuka Gézáné, Tündit kollégái búcsúztatták az üzemvezetőségen
sodik felében még a vízmű helyi üzemvezetőségének irodájaként is működött.
– A BAKONYKARSZT
részvénytársaság megalakulásának kezdetén, 1996. év elejétől
az újonnan megalakított Pápakörnyéki Üzemvezetőség vezető adminisztrátora lettem. Az
üzemvezetőség telephelye kezdetben, úgy fél évig, jobb híján
a lakásunk volt. Ezután pedig
egy bérelt családi házban alakítottuk ki az irodát és a szükséges
üzemi helyiségeket. Ezt a tókerti házat az rt. később meg is vásárolta, és manapság szépen felújítva áll a társaság szolgálatában. Ettől a munkahelytől vett,
szó szerint könnyes búcsút Tünde asszony áprilisban, negyvenévi munkaviszonyt követően.
– Nehezen jöttem el, hiszen
annyit szépítgettem a munkahelyi környezetet, míg a kolleganőmnek, Zsuzsának szinte
a „pótanyja” voltam. Az utóbbi időben pedig, ha Karcsival
(Csőbör Károly) tárgyaltam,
akivel egyébként együtt kezdtük itt az üzemvezetőségen,
mindig elkezdtem könnyezni.
A fokozottabb érzelemnyilvánítás persze érthető is, hiszen

a nyugdíjjogosultságot jelentő négy évtized nagyobb részét
ezen az otthonához közeli munkahelyen töltötte. A kis létszámú és működési területű egység ma már csak 3 szerelővel
és vízóraolvasó-vízdíjbeszedővel működik. A kis létszám és
a közös feladat igazi családias
légkört alakított ki, ahol nem
mindig válnak el szigorúan a
feladatok. A lakosság is elvárja,
hogy nem csak napközben, de
este és szabadnapokon is rendelkezésükre álljanak a „vízművesek”, nemcsak hibaelhárítással, hanem a díjbefizetéssel,
a hátralékrendezéssel kapcsolatosan is.
– A középiskola elvégzése
után Békáson, a nevelőotthonban kezdtem dolgozni, – emlékezik Tünde asszony az aktív
dolgozói életének kezdeteire.
– Már akkor is szerettem másokon segíteni, és ez az érzés
a gyerekek iránt még fokozottabb. A nevelőotthon megszűnése után bölcsődében dolgoztam, Pápán. Majd egy évtized
után a nővérem révén kerültem a vízműhöz, és végleg „itt
ragadtam”. A megyei vállalat pápai üzemmérnökségének

építésvezetőségén kezdtem a
vízműves pályafutásom 1986.
augusztus 1-én. Hózlinger Laci bácsinál dolgoztam pár évig,
majd amikor az építési munka
egyre kevesebb lett, az akkori
vállalati főkönyvelő, Szabóné
szólt, hogy lenne-e kedvem a
központban, a vízértékesítésen
dolgozni. Elvállaltam a munkát és 1994-ig a gépi számlázáson dolgoztam, és ingáztam
Nemesgörzsöny Veszprém között. 1994-ben kerültem vissza
Pápára, ahol először a Keszei
Laci bácsi mellett, majd a Laci bácsi utódaként az akkoriban
Ajkáról oda helyezett Kugler
Gyula üzemmérnökség vezetővel dolgoztam. A részvénytársaság megalakulását, illetve
a Pápai cég kiválását követően
nem sokkal megszűnhetett az
„ingázás”, haza jöhettem, dolgozni is.
Az ingázás megszűnése
persze csak látszólag jelentett
könnyebbséget, hiszen kemény
megpróbáltatást jelentett a munkahelyen túli élet, amelynek az
átlagosnál jelentősebb részét
töltötte ki a már elhunyt szüleinek és testvérének ápolása.
– Megviselt az elvesztésük, de az azt megelőző hos�szú időszak is. Tavaly pedig a
férjemnek voltak egészségügyi
problémái. Most hogy nyugdíjas lettem, próbálok egy kicsit
nyugodtabban, jobban magamra gondolva élni. Kertészkedek,
szeretek olvasni, kézimunkázni, meg aztán indul az itteni
nyugdíjas klub is, bár nem érzem még annyira nyugdíjasnak
magam, – beszél az „új” életének tennivalóiról, s mosolyogva hozzáteszi, – azért igazából
most a kis unokánk, Dóri lányunk gyermeke körül forog a
mi világunk. 
L. P.
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TÖRZSGÁRDA JUTALOMRA
JOGOSULTAK (2017. JANUÁR-JÚNIUS)
40 éves törzsgárda tagok: Banasák Béla (Pápakörnyéki Üzemvezetőség),
Petres Gyula Béla (Veszprémi
Üzemmérnökség),
Varga Imre (Ajkai Üzemmérnökség),
35 éves törzsgárda tagok: Bauer Béla (Veszprémi
Üzemmérnökség),
Holczer Jenő (Veszprémi
Üzemmérnökség), Ránkl
Miklós
(Nagyvázsonyi
Üzemvezetőség),
Szücs
Árpád
(Nagyvázsonyi
Üzemvezetőség),

30 éves törzsgárda tagok: Horváth István Zoltán (Várpalotai Üzemmérnökség), Seliga Márton
(Zirci Üzemmérnökség)
20 éves törzsgárda tagok: Egressy Sándor (Ajkai
Üzemmérnökség), Fehér
Jánosné (Értékesítési Osztály), Petes József Balázs
(Értékesítési Osztály), Rábl
Gyula (Ajkai Üzemmérnökség), Rieger Anita (Ajkai
Üzemmérnökség), Somodi
Ferenc (Veszprémi Üzemmérnökség)

15 éves törzsgárda tagok: Fülöp Mihály (Műszaki Osztály), Jakab Zsolt
(Zirci Üzemmérnökség),
Koós Máté (Zirci Üzemmérnökség), Kovács László (Zirci Üzemmérnökség), Maill Gábor (Zirci
Üzemmérnökség), Petres
Tamás (Veszprémi Üzemmérnökség), Váradi János
(Zirci Üzemmérnökség)
10 éves törzsgárda tagok: Auerbach János
(Veszprémi
Üzemmérnökség), Cser Gábor (Ér-

tékesítési Osztály), Kötél
Zoltán (Veszprémi Üzemmérnökség), Lohn Antal
(Veszprémi
Üzemmérnökség), Németh Józsefné
(Ajkai Üzemmérnökség),
Prepszl Zoltán (Ajkai
Üzemmérnökség), Pilter
Edina (Ajkai Üzemmérnökség), Soósné Harsányi Sarolta (Üzemviteli
Osztály), Vajainé Kovács
Rozália (Ajkai Üzemmérnökség), Weigertner Éva
(Várpalotai
Üzemmérnökség)

SZAKMANÉPSZERŰSÍTŐ KISFILMEK
Mint arról már az idei 2. számú Belső Hírlevélben beszámoltunk,
társaságunk is csatlakozott - a JOST Hungária Bt.-vel, és a Pannontej Zrt.-vel közösen - a „Foglalkoztatási Együttműködés a
Veszprémi Járásban” című, Európai Uniós forrásból megvalósuló
projekthez.
Ennek keretében, középiskolás diákok számára, közös
pályázatot hirdettünk meg a
hiányszakmák népszerűsítését szolgáló szakmabemutató kisfilm készítésére.
A felhívásra 17 kisfilm
érkezett, melyekből 4 film
a BAKONYKARSZT Zrt.nél gyakorolt szakmákat:
víz- és csőhálózat szerelő (2)
villanyszerelő (2) népszerűsíti. A nyertes filmeket, a
zsűrizés után, június 9-én, a
veszprémi Polgármesteri Hivatal Kossuth termében, ünnepélyes keretek között mutatták be. A filmeket honlapunkon közzétesszük.

A víz- és csőhálózat szerelő szakmában az első helyet az Veszprémi SZC

Öveges József Szakképző
Iskolája és Kollégiuma (Balatonfűzfő) „Thermo” csa-

pata (Gaier Martin, Lakner Szabolcs, Nóga Patrik)
nyerte, míg a villanyszerelő szakmában díjat nyert a
Veszprémi SZC Táncsics
Mihály Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma „Táncsics” csapata (Maill Gábor, Nagy Balázs, Lingl Bálint).

A „Táncsics” csapat tagjai, felkészítő tanáruk és Kugler Gyula vezérigazgató társaságában
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KITÜNTETETT
HIDROLÓGUSOK
A Magyar Hidrológiai
Társaság évi rendes közgyűlését május 25-én, a
Károli Gáspár Egyetem
dísztermében tartotta Budapesten. Az ülésen kitüntetéseket is adtak át a
társaság tevékenységében
kiemelkedően részt vállaló tagoknak. Örömmel
számolhatunk be arról,
hogy a társaság Veszprém megyei szervezetének két tagja – egyben a
BAKONYKARSZT Zrt.
munkatársai – is részesült
az elismerésekből, amelyhez szívből gratulálunk. A
kitüntetéseket Dr. Szlávik
Lajos, a társaság elnöke
és Szabó Mátyás bizottsági elnök adta át.

Bogdánfy Ödön emlékérmet érdemelt ki Radács Attila építőmérnök, vízgazdálkodási és környezetvédelmi
szakmérnök, a BAKONYKARSZT Zrt. műszaki igazgatója, aki a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál
kezdte pályáját veszprémi
szakaszmérnökként,
majd
2000-től dolgozik a víz- és
csatornamű szolgáltató részvénytársaságnál, ahol több
kutatási-fejlesztési program
fűződik a nevéhez és aktív
szereplője volt Veszprém és
környéke szennyvízelvezetési és tisztítási program megfogalmazásának és megvalósításának.
A Magyar Hidrológiai
Társaságnak 1990 óta tagja
és 1993-tól a Veszprémi területi szervezet titkára. A Magyar Víziközmű Szövetség
Műszaki Bizottságának 2008
óta tagja, 2016-tól pedig elnöke.

BÉREMELÉS 2.0

Társaság vezetője – a 2017.
január 1-től érvényes, egységesen 9 000 Ft/fő alapbéremelés
után – újabb alapbéremelésre
vonatkozó bérmegállapodást
írt alá az érdekképviseleti szervezetekkel. Az alapbéremelésre vonatkozó bértömeg az
alábbi elvek szerint kerül meghatározásra:
Alapbér
sávok (Ft/hó)
200.000 >
200.001–250.000
250.001–300.000
300.000 <

Pro Aqua emlékérem kitüntetésben részesült Horváth Andrásné vegyészmérnök, a
BAKONYKARSZT Zrt. Központi Laboratórium vezetője, aki közel négy évtizede áll a társaság alkalmazásában. Fő tevékenysége az ivóvíz- és a szennyvízminőség-ellenőrzés. Több
jelentős laboratóriumfejlesztést valósított meg és vezetése alatt kiváló minőségben teljesítik
az Akkreditálási Testület auditálásait. A részvénytársaság PR tevékenységének is szervezője. A Magyar Hidrológiai Társaságnak 1997 óta tagja, és évről-évre főszervezője a Víz Világnapi rendezvényeknek.

Emelés
%-a
6,0
5,5
5,0
4,5

A munkatársak alapbérének meghatározása differenciáltan történik. A béremelésre 2017. június 1.-i hatállyal
kerül sor. A 2017. évben munkaviszonyt létesített munkavállalók az alapbéremelésből
nem részesülnek. 
F. Cs.
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A TISZA-TÓ ÉS EGER KÖRNYÉKE FELFEDEZÉSE
A hidrológusok rendszeresen szerveznek tanulmányutat. A kirándulások célja, hogy az ország különböző adottságú tájegységein a
vízgazdálkodással kapcsolatos munkákról személyes tapasztalatok
alapján tájékozódhassanak. Idén, májusban a Tisza-tó és Eger környéke felfedezésének vágtak neki.
A Tisza-tó – a Kiskörei
duzzasztómű megépítésének
köszönhetően – hazánk második legnagyobb tava, és egyúttal ökológiai paradicsommá
is vált az elmúlt években.
Az első állomásunkon Fejes Lőrinc szakaszmérnök
úr élvezetes előadásának keretében ismerkedhettünk a
vízlépcső létesítményeivel.
A szakaszmérnök úr részletesen bemutatta a tó vízszint-szabályozásának
és
üzemirányításának összetett
mechanizmusát, beszélt a tó
üzemeltetésével kapcsolatos
nehézségekről, az egyes üzemeltetési döntésekbe bevonandók széles köréről is.
Egyik tagtársunk jóvoltából egy kicsit a múltban
is kalandozhattunk. Bödecs
Gyula kolléga aktív részese
volt a műtárgyak kivitelezé-

sének. Archív fényképekkel
tarkított beszámolójában élményeit, tapasztalatait osztotta meg a társasággal a kivitelezés időszakáról. A duzzasztómű melletti hallépcső
üzemeltetési tapasztalatairól
a szakaszmérnökség egyik
képviselője tartott előadást.
A duzzasztómű adta adottságok kihasználására vízierőmű is üzemel a területen.
Üzemeltetője a Tiszavíz Vízerőmű Kft. Az ott dolgozók egy kisfilm segítségével
mutatták be az erőmű 2003–
2006 közötti nagyjavításának
és felújításának izgalmas, és
sokszor nehézségekkel teli
részleteit.
A nap további programjaként a tó természeti értékeinek bemutatásával országos
hírnevet szerző Tisza-tavi
Ökocentrumban tettünk lá-

BAKONYI KARSZTVÍZ

togatást. A gazdag tárlat, a
levetített 3D-s természetfilm
és a szabadtéri állatbemutatók mellett a második napon
egy, a tó élővilágát kitűnően
ismerő túravezető segítségével vezetett hajókirándulás
és az örvényi tanösvényen
tett séta keretében bepillanthattunk a Tisza-tó élővilágába és a környék kultúrtörténetébe.
A nap további részében,
elhagyva a Tisza völgyet az
Eger környéki dombvidéki
terület termálvíz-gazdálkodásáról kaptunk átfogó képet. Egerszalókon, az európai
hírű sódombok kialakulásának kapcsán Szabó Tamás,
a Heves Megyei Vízmű Zrt.
üzemviteli osztályvezetője
előadásában megismertük a
környék geológiai-hidrogeológiai adottságait, Eger város

vízellátásáról és a melegvízű
hőforrások hasznosításáról
tájékozódtunk.
A szombat délután a felszín alatti vizekkel, Eger város történelmével és a város
borkultúrájával való beható
ismerkedéssel telt. Szó esett
a pincerendszer kialakulásáról, a város történetében játszott szerepéről is, de a társaság természetesen érdeklődve
hallgatta az üzemeltetésében
napjainkban gondot jelentő
felszín alatti víz okozta nehézségeket, illetve az ebből fakadó fenntartási problémáit is.
Később ízelítőt kaptunk
a történelmi Eger terepszint
alatt folyó életéből, amihez
szervesen hozzátartozott a
környék birtokain termő szőlőből készülő nedű feldolgozása és tárolása is. Az esti
vacsora során személyesen
is megtapasztalhattuk a környékbeli
szőlőbirtokokról
származó gyümölccsel kapcsolatos gondoskodó figyelem eredményét. Az egri Eszterházy Károly Egyetem pincészetében, a borkóstolóval
egybekötött bőséges vacsora
mellé az egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési
Karán folyó képzésről is.
A kirándulás harmadik
napján Eger nevezetességeivel ismerkedtünk hangulatos
idegenvezetés keretében. A
nap végén kissé fáradtan, de
élményekkel telve érkeztünk
haza.
Somodiné Kaliczka Csilla

Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
A szerkesztőség és a kiadó címe: Veszprém, Pápai út 41. Tel.: (88) 423-222.
Felelős szerkesztő: Laki Pál. Felelős kiadó: Kugler Gyula vezérigazgató.
Nyomda: OOK-PRESS Kft.
Felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató.
Készült 2.500 példányban.

