A Mikulás is meglátogatta
a sportnapot az Edzõtáborban
Az „Életmódjavító programunk”
keretében az idei évben utoljára
rendeztük meg sportos programunkat. Az utolsó erőpróbára december
5-én került sor a tatai Edzőtáborban. A résztvevők kedvük szerint
pingpongozhattak, tekézhettek, focizhattak, úszhattak és családi
ügyességi játékokban is kipróbálhatták magukat. Már rendhagyó
módon a kicsik nagy-nagy örömére
a Mikulás is megérkezett 2 krampusz kíséretében, akik a jó gyerekeket csomaggal jutalmazták. Az
idő most sem a terv szerint alakult,
mert hó hiányában elmaradt a hóemberépítő verseny! Reméljük, jövőre a Mikulással együtt a hó is
megérkezik!

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Thank you for downloading this tutorial
source file from N.Design Studio. For more
information on this tutorial, please visit
www.ndesign-studio.com
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Víz újság — az
Északdunántúli Vízmû Zrt. lapja.
Felelõs kiadó: Bunda István vezérigazgató
Szerkesztõk: Kreitner Krisztina PR vezetõ, Király Dóra PR munkatárs
Kiadja az Északdunántúli Vízmû Zrt. 2800 Tatabánya, Sárberek 100. e-mail: posta@edvrt.hu. Honlap: www.edvrt.hu
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2009. első tíz hónapjának adatai karítást, a betéti kamatok magas szintje 7 M Ft bevételi többalapján minden esélyünk meg van arra, letet hozott.
hogy teljesítsük az üzleti tervünkben
A fenti eredményeknek köszönhetően lehetőségünk nyílt
meghatározott, illetve a tulajdonosi elvárásként megfogalmazott eredményt. arra, hogy kifizetésre kerüljenek az eddig tartalékolt bérmaradványok, és a bérek a szakszervezettel kötött megállapodás
Az elvárt eredmény — egyelőre idő- szerint alakuljanak.
arányos — teljesítése nem volt egyszerű
Ahhoz, hogy egész évre vonatkozóan megőrizzük az I-X.
feladat.
hónapi elért eredményeket, az év hátralévő időszakában is
A gazdasági válság hatására a 2009 évi üzleti tervünkben nagy figyelmet kell fordítani a költségek kordában tartásámegfogalmazotthoz képest 225 M Ft-tal csökkent az árbevé- ra, mivel az értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciája
telünk, mivel az ivóvíz értékesítésben 2 %-kal, a szennyvíz- — az előző év hasonló időszakához viszonyítva — még mindig
elvezetésben és tisztításban pedig 4,5 %-kal elmaradtunk a folytatódik.
tervezettől.
A jövő évre nézve — annak ellenére, hogy a Felügyelő
A fenti veszteségek nem rendítették meg cégünket, hála Bizottság által is elfogadott üzleti tervünk van — még nagyon
annak, hogy kellő előrelátással 76 M Ft céltartalékot képez- sok a bizonytalansági tényező a tervezésben. A gazdaságkutünk a 2008. év üzleti eredményéből, valamint időben ve- tatói előrejelzések szerint a fogyasztás — így a vízfogyasztás
zettünk be intézkedéseket a kieső árbevétel kompenzálására. — csökkenése várható továbbra is. Ennek ellenére biztosnak
Az I-IX. hó eredmény kimutatásából látszik, hogy a vezetői látszik, hogy az ez évi nyereségünk feletti eredményt várintézkedések és ezek elkötelezett végrehajtása — az üzemek nak el tőlünk a jövő évben. A bevételeket befolyásoló állami
és más szervezeti egységek által — meghozták a kitűzött ered- díjmegállapítás még nem történt meg, és nem született meg
ményt. A kieső bevételek pótlására a legnagyobb eredményt a bérek emelésére vonatkozó érdekegyeztető tanácsi ajánlás
a beruházások kivitelezésében végzett saját munkák arányá- sem, amelyet nagy valószínűséggel betartat velünk a fő tulajnak növelésével értük el, amelynek hatására eddig 110 M Ft- donosunk, az MNV Zrt.
tal javult a saját teljesítményünk. Jelentős tétel a költségMindezekből látszik, hogy a jövő évben is a költségmegtakarításban — a teljesség igénye nélkül — az igénybevett
takarékos
gazdálkodás lesz a meghatározó társaságunk
szolgáltatások 35 M Ft-tal történő csökkentése, amelyet azműködésében.
zal értünk el, hogy több területen külsők helyett saját erővel
végeztettünk el munkákat (pl. vízóracsere, postakihordás,
Dr. Sencz József
stb.). Néhány esetben külső tényezők is segítettek bennünket.
gazdasági vezérigazgató-helyettes
A bérjárulékok törvényszerinti csökkentése 17 M Ft megta-

Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseink
A tatabányai, a tatai és az esztergomi
szennyvíztisztító telepeket és a hozzájuk kapcsolódó főgyűjtő csatornarendszert társaságunk üzemelteti. A három
szennyvíztisztítón több, mint 140 ezer
ember szennyvizének szakszerű kezelése történik. A telepekre érkező szennyezett víz jellemzően kommunális
eredetű, tehát a lakosság ivóvíz felhasználása során keletkező szennyvíz, melynek minőségi paramétereit folyamatosan figyelemmel kísérjük.
A szennyvíztisztítás tulajdonképpen része annak az anyag
és energia körfolyamatnak, amely évmilliók óta lejátszódik
a természetben. A probléma az, hogy egy nagyobb településen összegyűjtött szennyvíz élővízbe bocsátása rendkívüli
terhelést jelent az ott élő mikroorganizmusok számára, és az
életfeltételek felborulását okozza. A víz oxigéntartalma nagyon lecsökken, ezáltal minden más vízben élő élőlény életfeltételei romlanak. A szennyvíztisztító telep feladata tehát a
szennyvízben lévő szerves vegyületek lebontása szervetlen-

né olyan mértékben, hogy az élővizekben lévő mikroorganizmusok meg tudjanak birkózni a maradék szerves anyag
lebontásával az egyensúlyi állapotok felborulása nélkül.
Ez történik az ÉDV Zrt. szennyvíztisztító telepein is. Az
úgynevezett eleveniszapos medencében ideális életfeltételeket próbálunk biztosítani különféle baktériumoknak és más
mikroorganizmusoknak, amelyek a szerves anyag lebontását végzik. Az Európai Unióba való belépéssel szigorodtak
azonban a tisztított szennyvízben lévő nitrogén és foszfor
maximális mennyiségére vonatkozó határértékek. Ezeket a
határértékeket a meglévő technológiával nem lehet minden
esetben stabilan betartani. A nitrogén hatékonyabb eltávolításához olyan mikroorganizmusokra van szükség, amelyek
képesek a nitrogén vegyületekből nitrogén gázt előállítani,
amely visszajut a levegőbe, hiszen az 78%-ban nitrogénből
áll. Ezt a folyamatot nevezzük denitrifikációnak. Ezeknek a
mikroorganizmusoknak más életfeltételekre van szükségük,
mint amit az eleveniszapos medencében biztosítani kell.
Mivel egyetlen medencében nehéz jelentősen eltérő életfeltételeket kialakítani, ezért általában szükség van új műtár-
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gyak építésére, hogy a nitrogén eltávolítását hatékonyabban tudja elvégezni a
szennyvíztisztító telep. Ezt célozzák
meg az Európai Uniós pályázat keretében elindított projektjeink.
Az Esztergomi szennyvíztisztító telep fejlesztése
Esztergomban, az eleveniszapos
medencében már kicserélésre kerültek a régi levegőztető elemek, ezáltal a
medencébe bevezetett levegő eloszlása
egyenletesebbé vált. A medencébe mesterségesen juttatott oxigén felhasználásával az ott élő mikroorganizmusok le
tudják bontani a bonyolult szerves vegyületeket, ennek eredményeképpen
nitrogén-oxidok keletkeznek. A projekt
során megépítésre kerülő úgynevezett
denitrifikáló medencébe kerülnek a
nitrogénvegyületek, ahol olyan mikroorganizmusok találhatóak, amelyek
képesek az oxigént elvonni a nitrogénoxidoktól, és nitrogén gáz keletkezik,
amely a levegőbe távozik.
A másik elem, melynek a kibocsátását jelentősen csökkenteni kell a mosó
és tisztítószerekből származó foszfor.
Olyan vegyületet keverünk a szennyvízhez, amely reakcióba lép a szennyvízben lévő foszforvegyületekkel, és
szilárd vegyület keletkezik belőlük. Ezt
már nagyrészt az ülepítő medencékben
el tudjuk választani a szennyvíztől, így
a foszfor jelentős része már nem kerül
az élővízbe.
Feladataink:
Rendelkezésre áll az elvi vízjogi engedélyezési terv, a megvalósíthatósági
tanulmány, és a vízjogi létesítési terv.
Elkészíttettük a tendertervet, és a
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, mely a minősítő szervezet részéről elfogadásra került, illetve a pályázati dokumentációt, amit a KvVM
Fejlesztési Igazgatósága elfogadott, a
második forduló támogatási szerződését aláítuk.
Az I. forduló teljes körű lezárása
2009. november végén megtörtént.
A közbeszerzések a Közreműködő
Szervezet véleményezését követően kerültek kiírásra, a mérnök tender és a kivitelezői tender 2009. szeptember 9-én
jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
A sikeres közbeszerzést követő szerződéskötés 2009. év végéig megtörténik.

A kiviteli terv készítés - kivitelezés
2010. januárban kezdődik az előzetes
ütemterv szerint, és 2010. november
30-ig be kell fejeződnie, ami után 6 hónapos próbaüzem van előirányozva, így
legkésőbb 2011. május 31-ig meg kell
történnie a végleges átadásnak.
A Tatabányai szennyvíztisztító telep fejlesztése

vezet véleményezését követően 2009.
december végén jelentetjük meg.
A Tatai szennyvíztisztító
telep fejlesztése
A tatai telep az ÉDV Zrt. legrégebbi szennyvíztisztítója, az alkalmazott
tisztítás technológia nem korszerű, a
fajlagos villamos energia felhasználása
éppen ezért magas.

A tatabányai szennyvíztisztító telepnek különösen fontos szerepe van a
tatai Öreg-tó vízminőségének alakulásában, hiszen száraz időszakban a tisztított szennyvíz az Által-ér vízhozamának akár több, mint a felét is kiteheti. A
tervezett fejlesztés megvalósulása után
a tatai Öreg-tó nitrogén terhelése éves
szinten várhatóan 25,5 t-val csökkenhet, ami a teljes nitrogénterhelés 15%át jelenti.

A meglévő eleveniszapos medencében jelenleg elavult vízszintes tengelyű
felszíni levegőztető berendezések üzemelnek, melyeket korszerű finombuborékos mélylevegőztető elemekre cseréljük. Az oxigénbevitel mértékét korszerű
frekvenciaváltóval üzemeltetett fúvókkal biztosítjuk, folyamatosan ügyelve
arra, hogy az oldott oxigén szintje ne
haladja meg a kívánatos értéket.

A meglévő eleveniszapos medencében jelenleg egy műtárgyon belül
helyezkedik el a levegőztetett és nem
levegőztetett zóna. A fejlesztés során
külön levegőztető medence épül korszerű finombuborékos mélylevegőztető
elemekkel. Az oxigénbevitel mértékét
itt is frekvenciaváltóval üzemeltetett
fúvókkal biztosítjuk, szabályozva a
szennyvízben lévő oldott oxigén szintjét. A még alacsonyabb nitrogén kibocsátás érdekében utódenitrifikációs
biofilter műtárgy építése szükséges,
amellyel biztosítani tudjuk a szigorú
határértéket.

A tervezett fejlesztés egyik fő célkitűzése a korszerű tisztítási technológia
megvalósítása mellett az energia felhasználás hatékonyságának növelése,
csökkentve ezzel az energiatermelés
során keletkező szén-dioxid kibocsátás
mértékét.
Feladatok:

A tervezési munkák feladataira irányuló közbeszerzési kiírás 2009. szeptember 18-án megjelent. A közbeszerzési
eljárásban nyertes ajánlattevő-tervezővel megkötöttük a szerződést, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány —
Vízjogi létesítési engedélyes terv —
Feladatok:
Költséghatékonysági elemzés — TenA tervezési munkarészek (Részletes derterv elkészítése megkezdődött.
Megvalósíthatósági Tanulmány - KöltAz útvonalterv módosítása — válséghatékonysági Elemzés - tenderterv) tozásjelentés benyújtása — mellett az
elkészültek, átdolgozás utáni minősíté- I. forduló lezárása kb. 2010. november
sük megtörtént. Elfogadás után a pályá- végére megtörténhet.
zatot benyújtottuk - 2009. szeptember
7-én -, mely a II. forduló támogatási
A II. forduló befogadásáról az I.
szerződésének megkötésére irányult. forduló során készített pályázat benyújA támogatási szerződés a pályázat be- tását követő kb. 3 hónapon belül dönnyújtásától számítottan általában 4 hó- tenek. Amennyiben további időpont
napot követően, esetünkben 2010. janu- módosítások nem lesznek a projektben,
ár elején kerülhet megkötésre.
úgy a mérnök tender és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési kiírások
Az I. forduló lezárása az elszámo- 2010. október-november hónapban
lások befejezésével, a könyvvizsgálat megjelenhetnek.
elvégzésével szintén megtörténik 2009.
decemberben.
Szerdahelyi Katalin
műszaki fejlesztési vezető
A II. forduló közbeszerzési kiírásait
- ami a kiviteli terv elkészítését, kivitelezést célozza, - a Közreműködő Szer-

2009. december
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Sokszínû „minõség”
A társaságunknál működő Integrált Irányítási Rendszert a 2000. évben elsőként
bevezetett minőségirányítási alrendszeréről,
röviden csak „minőségügyként” emlegetjük.
Ez nem lehet véletlen…

érintett fogyasztói kör nagysága a figyelembe vett tényező. A fentieket tartalmazó, szeptemberben elkészített dokumentáció alapján
történik a következő évben a monitoring rendszer meghatározása
és azoknak a szabályozó dokumentumoknak az összeállítása, melyek - az egészséges ivóvíz szolgáltatás érdekében — kezelhetővé,
illetve megelőzhetővé teszik a rendkívüli és a veszélyhelyzeteket
A három tanúsított — minőségirányítási
is.
(MIR), környezetirányítási (KIR), munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEBIR)
Szükségessé vált - a társaságunknál több éve működő - Szer— a tanúsítás előtt levő információbiztonsági vezeti Önértékelés fejlesztése. Az ennek érdekében elvégzett
(IBIR) és a tervezés alatt álló vízbiztonsági helyzetfelmérés eredményeként elkészített program tartalmaz
(WSP) rendszerek közös eleme a vonatkozó
vezetői továbbképzést, az önértékelést irányító munkatársak jövő
terület elvárt MINŐSÉGE iránti követelméév eleji tréningjét, az alkalmazott kérdőívek és módszerek felülnyek teljesítése:
vizsgálatát. Az önértékelés folyamatának szakszerű elvégzése, a
- a minőségirányítás: a FOGYASZTÓINK számára minősé- minőségtechnikák elsajátítására érdekében Dr. Szirtes-Csoknyay
Zsuzsanna, HR vezető és Pénzes Edina, ellenőrzési és minőséggi SZOLGÁLTATÁS nyújtása;
- a környezetirányítás: a TERMÉSZETI KÖRNYEZET mi- ügyi előadó az Iparfejlesztési Közalapítvány által szervezett továbbképzésén vettek részt és önértékelési szakértői képesítést szenőségének fenntartása, fejlesztése;
reztek. A Szervezeti Önértékelés részeként ez év őszén fogyasztói
- a munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a minőségi
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése MUNKA- és dolgozói elégedettség vizsgálatot végeztünk. 3000 fogyasztó és
valamennyi munkatársunk részére küldtük ki a felmérés alapjául
TÁRSAINK egészségéért és biztonságáért;
szolgáló kérdőíveket. Az adatbevitel és az eredmények számítás- az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő IN- technikai eszközök igénybevételével történő feldolgozása folyaFORMÁCIÓ minőségének biztosítása;
matban van. 2010-ben tervezzük a Szervezeti Önértékelés külső
- a vízbiztonság: a SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ - a fo- megmérettetését.
gyasztók egészségét garantáló - minőségének elérése, ill.
megtartása.
Társaságunk menedzsmentje az Információbiztonság Irányítási Rendszer ISO 27001:2005 szabvány szerinti (IBIR) megvalósításáról és bevezetéséről döntött: első ütemként az IrányítóközpontMozgalmas évet tudhatunk magunk mögött
ban és a Tatabánya-Tata-BIRV Vízmű Üzemben. Az IBIR az üzleti
értéket képviselő, és bizonyos területeken jogszabályi védettséget
Az idei, első vezetőségi felülvizsgálat által 2009. évre elfogaélvező, INFORMÁCIÓ szabályozott kezelését jelenti oly módon,
dott célkitűzések fontos társasági szintű, team munkában végrehogy biztosítsa annak bizalmasságát, épségét és az indokolt felhaszhajtandó fejlesztési feladatokat határoztak meg, többek között:
náló általi hozzáférhetőségét. Közös, sok munkatársunkat érintő
munka volt az információs vagyon felmérése, értékének megha- stratégia alkotás,
tározása. Szűkebb szakmai kör végezte el azt a kockázatelemzést,
- energiaracionalizálás,
mely alapja a Kockázatkezelési tervben rögzített, az információs
- Központi Telefonos Ügyfélszolgálat kialakítás,
vagyon védelmében meghatározott legfontosabb feladatoknak.
- foglalkozás egészségügy átalakítás,
Elkészült az Integrált Irányítási Rendszer IBIR követelményeit is
- Vízbiztonsági Terv (WSP) készítés,
rögzítő módosítása, hatályba helyezése. Nagyon fontos az új dokumentumok megismerése: oktatásukat a tanácsadó MACRO-TQI
- MEBIR kiterjesztés,
képviselője, Kiss Imre megkezdte, de be kell épülnie a szervezeti
- Humán erőforrás gazdálkodás fejlesztés,
egységek jövő évi oktatási tervébe is. Túl vagyunk a rendszer bel- Műszaki Információs Rendszer 2009 évi feladatainak
ső, és - a Lloyd’s Register auditora, Pap Zoltán által végzett — külső
megvalósítása.
elő-auditján. A jövőbeni, legfontosabb feladatokról a Vezetőségi
Nagy kihívás volt ez év áprilisában az irányítási rendszerek felülvizsgálat dönt.A tanusító auditra december közepén kerül sor.
három évenként esedékes újratanúsítása, ugyanis mind a minő- Ha színekkel kellene jellemeznem, a MINŐSÉGÜGY - az első, a
ségügyi mind pedig a munkahelyi egészségvédelem és biztonság legnagyobb változást közel tíz éve hozó — persze, hogy a PIROS.
irányítási rendszerek esetében ez az új szabvány új elvárásaira törA KÖRNYEZETVÉDELEM természetesen a ZÖLD, a VÍZBIZténő átállást is jelentette. A Lloyd’s Register auditorainak - Ormay
TONSÁG nem lehet más mint a KÉK. Az EGÉSZSÉGVÉDELEM
Györgynek és Szabó Józsefnek - néhány, fejlesztést elősegítő észrevétele mellett jól vizsgázott a Társaságunk működésének keretét ÉS MUNKABIZTONSÁG akár a Nap, óv és véd, tehát SÁRGA.
adó Integrált Irányítási Rendszer, melynek központjában — a je- Az INFORMÁCIÓBIZTONSÁG iránti igény napjainkban kialenlegi kiépítettsége mellett - a fogyasztók, a természeti környezet bál, rikít mint a NARANCS. A SZERVEZETI ÖNÉRTÉKELÉS,
mely mindezeket összefogja, eszközrendszerét továbbfejleszti a
védelme és munkatársaink egészsége, biztonsága áll.
„minőség szakma” csúcsa, a Társaság folyamatos fejlődésének a
Az év első felében folytattuk a - 2008-ban megkezdett - Sárisáp- tekintélyt, elismerést kiváltó Regionális, Nemzeti vagy Európai
Annavölgy ivóvízellátó rendszerre vonatkozó Vízbiztonsági terv Minőség díj elnyerésének igen fontos eszköze: a méltóságteljes
(WSP) kiépítését. Megtörtént a helyzetfelmérés, mely építészeti, BÍBOR.
gépészeti villamos energiaellátási és irányítástechnikai szempontUgye, mennyire sokszínű...
ból számba vette a víztermelő, vízkezelő és vízelosztó rendszerek
ivóvízminőséget veszélyeztető problémáit. Elvégeztük a veszélyDiószegi Eszter
források kockázatértékelését, melynél a lehetséges veszély beköellenőrzési és
vetkezésének valószínűsége, következményének súlyossága és az
minőségügyi vezető
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Üzemfenntartás és vállalkozás
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. szervezetkorszerűsítése keretében 2009. augusztus 1-től
az eddigi hét vízmű üzem összevonása után
négy üzem jött létre: a Tatabánya — Tata —
BIRV, az Oroszlány — Kisbér, az Esztergom —
Dorog Vízmű Üzem és a Víztermelő Bányaüzem. Az átszervezés után a vízmű üzemek
működési területükön a közüzemi ivóvízellátás, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás
üzemviteli feladatait látják el. A vízellátásban
fizikai állományi létszámmal a még nem teljes
körűen automatizált gépkezelői tevékenységek,
Az Üzemfenntartás és vállalkozás feladatai:
- a közüzemi szolgáltatást végző vízmű üzemek részére az éves üzemfenntartási tervben meghatározott
üzemfenntartási és karbantartási munkák végrehajtása, a vízbázisok, védterületek, vízművek, vízhálózatok, szivattyútelepek, medencék és egyéb műtárgyak
karbantartása, a hálózatok és víztárolók terv szerinti
mosatása, fertőtlenítése,
- a társaság által üzemeltetett ivóvízellátó rendszereken a folyamatos szolgáltatást biztosító hibaelhárítás megszervezése, irányítása, felügyelete, az operatív hibaelhárítás lebonyolítása, készenléti szolgálat
működtetése,
- a bekötési és mellékmérők soros és meghibásodás miatti cseréjének elvégzése,
- veszélyeztetett települések, üzemzavar miatt kiesett
település részek tartálykocsis vízellátása,
- saját kivitelezésű beruházási és értéknövelő felújítási
munkák elvégzése, ennek során ivóvíz ellátó létesítmények és berendezések létesítése,
- vállalkozási munkák keretében külső megrendelők
részére vízépítési munkák elvégzése.
2009. augusztus 1-től az Üzemfenntartás és vállalkozás
szervezetéhez kerültek átcsoportosításra mindazok az eszközök — gépek, berendezések, gépjárművek, munkagépek,
kisgépek — amelyek az egység feladatainak elvégezéséhez
szükségesek.
A társaság szándéka szerint a 2009. augusztus 1.-től végrehajtott szervezeti változások hatására, az Üzemfenntartás
és vállalkozás létrehozásával javulni fog a részvénytársaságnál foglalkoztatott fizikai állományi létszám munkájának
hatékonysága, a gazdasági recesszió körülményei közt, a
csökkenő értékesítés és árbevétel mellett is lehetővé válik a
részvénytáraság részére a tulajdonos által előirányzott nyereségterv teljesítése.
A részvénytársaság vezetése az új szervezet létrehozása
kapcsán felülvizsgálta az eddig külső vállalkozásokhoz kihelyezett munkákat, és úgy döntött, hogy a továbbiakban
azok jelentős részét — kiemelten a teljes működési területen a
vízmérőcseréket, a védterület karbantartást, a beruházási és
értéknövelő felújítási munkák az eddiginél nagyobb hánya-

illetve az egyéb felügyeleti feladatok ellátására rendelkeznek. Ezekben a tevékenységekben
le nem kötött dolgozók a vízmű üzemek összevonása kapcsán létrehozott új szervezet, az
Üzemfenntartás és vállalkozás állományába
kerültek átcsoportosításra. A továbbiakban
az ivóvíz ellátásban a vállalat teljes működési területén a karbantartási és hibaelhárítási
feladatok elvégzését — beleértve a készenléti
szolgálat ellátását is — a közüzemi szolgáltatást
biztosító üzemek ezen szervezet tevékenységének igénybevételével oldják meg.

dát - saját munkaerővel, az Üzemfenntartás és vállalkozás
kapacitásainak kihasználásával kell elvégezni.
Az Üzemfenntartás és vállalkozás jelenlegi létszáma
200 fő. Az üzem központi szervezete — az üzemvezetés, gazdasági vezetés és a termelés előkészítés — nyolc fős létszámmal Tatabányán, a Táncsics Mihály úti telephelyen működik.
A kivitelező egységek két régióba szervezve dolgoznak. A
tatabányai régió műszaki vezetője, Rajos Ede irányítása alá
tartozik a tatabányai (mb. területi vezető Sípos Donát), a tatai
(területi vezető Márkus Ferenc), az oroszlányi (területi vezető Borosné Császti Mónika) és a kisbéri (területi vezető Pál
Tibor) egység. Az Esztergom—dorogi régió műszaki vezetője, Botos Tamás irányítása alatt az esztergomi (területi vezető Láncosné Nagy Sarolta), a dorogi (területi vezető Jurásek
Ferenc), a táti (területi vezető Benedek László) és a sárisápi
(területi vezető Illy Ádám) területi egység tevékenykedik.
A tatabányai területi egység létszáma 51 fő, a tataié 25, az
oroszlányié 29, a kisbérié 23, az esztergomi létszám 22 fő, a
táti 6, a dorogi 17, a sárisápi 14 fő.
Az új szervezet részére az anyagellátást továbbra is az
Eszközellátás szervezete biztosítja azzal, hogy a területi raktárakat Tatán, Oroszlányban, Kisbéren és Esztergomban az
Üzemfenntartás és vállalkozás működteti.
A 2009. augusztus 1. és december 31. közötti időszakban az Üzemfenntartás és vállalkozás várhatóan mintegy
540 millió Ft értékben végez munkákat. A karbantartási és
hibaelhárítási munkák volumene mintegy 180 millió Ft-ot
fog kitenni. Jelentős — várhatóan mintegy 170 millió Ft - lesz
a beruházási és értéknövelő felújítási munkák értéke. A legnagyobb volumenű beruházási és értéknövelő felújítási munkák: Tatabánya Szent István út vezetékrekonstrukció, Szomor
DN 300 vezetékkiváltás, Tata József Attila út vezetéképítés,
Oroszlány DN 300-as csomópont felújítások, Tárkány Concó-patak fölötti csőhíd cseréje, Esztergom Szentgyörgymező
tolózár rekonstrukciók, Mogyorósbánya Szabadság úti vezeték felújítás, Klastrompuszta vezetékrekonstrukció, Sárisáp-térségi csőhíd felújítások és szivattyúcserék. Különösen
jelentős a tatabányai és az oroszlányi területi egység dolgozói
által végzett munkák értéke. Az év utolsó négy hónapjában
külső megrendelők részére végzett munkák volumene mintegy 35 millió Ft-ban alakul, 8 millió Ft fedezet mellett.
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Az Üzemfenntartás és vállalkozás szoros kapcsolatot tart
elsősorban a közüzemi szolgáltatást végző vízmű üzemekkel, a Beruházással és a Vevőszolgálattal. Ennek eredménye
a megbízható, zavarmentes üzemvitel, a sikeresen lebonyolított, jelentős volumenű saját kivitelezésű beruházási tevékenység. A karbantartási és hibaelhárítási tevékenység a vízmű üzemekkel napi kapcsolatot tartva, folyamatos egyeztetés
mellett valósul meg, illetve szoros kapcsolatot kell tartani a
Vevőszolgálattal, a fogyasztói irodákkal a vízmérő cserék és
a kintlévőségek kezelését elősegítő intézkedések eredményes
végrehajtása érdekében.
Az újonnan létrehozott szervezetek közötti kapcsolatok
természetesen nem mindig zavartalanok. Egyes területeken,
ahol a helyi létszám nem tette lehetővé a tevékenységek szétválasztását, még folyamatban van a munkák átcsoportosítása, szervezetek közti átadása. Van, ahol ez csak jelentős
beruházások végrehajtása után valósítható meg. Folyamatos
koordinációt első sorban a fogyasztói kapcsolatok körébe
tartozó munkák elvégzése igényel.
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Az Üzemfenntartás és vállalkozás jelenleg a Beruházás
szervezetén belül működik. A vezérigazgató döntése értelmében, a Felügyelő Bizottság 2009. november 12-i ülésén
jóváhagyott változásoknak megfelelően 2010. január 1-től az
Üzemfenntartás és vállalkozás a Műszaki vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt fogja végezni munkáját.
Az Üzemfenntartás és vállalkozás feladatai 2010-ben sem
csökkennek. Továbbra is alapvető feladata lesz a folyamatos
és zavartalan ivóvízellátás biztosítása érdekében szükséges
karbantartási és hibaelhárítási munkák elvégzése. A 2010.
évi üzleti tervben előirányzott saját kivitelezésű beruházási
és értéknövelő felújítási munkák volumene mintegy 350 millió Ft-ot fog kitenni. Változatlanul nagyon fontos lesz a külső megrendelők részére végzett vállalkozási munkák minél
eredményesebb lebonyolítása.
Szabó Pál
üzemfenntartás és vállalkozás vezető

Üdítõ friss karsztvíz a nyári kánikulában
Az idei nyár sem kímélte a járókelőket a rekkenő hőség- megye több területén karsztvizzel kínálta az arra járókat.
ben. Ezért Társaságunk folytatta az előző években megkez- Egy-egy pohár frissítő jólesett a járókelőknek és kedvencedett gyakorlatát és a Polgármesteri Hivatalokkal, a Magyar iknek egyaránt!
Vöröskereszttel, valamint a Polgári Védelemmel közösen a
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A veszteségek feltárása és csökkentése továbbra is szerves részét
képezi Társaságunk szolgáltatási tevékenységének, amelyet a Hálózatdiagnosztika ez évben is következetesen, tervszerűen és költséghatékonyan végzett. A munka eredményességét jól tanúsítják a veszteségmutatóknál tapasztalható kedvező tendenciák.
A Hálózatdiagnosztika tervszerűen hajtotta végre az éves mérési
ütemtervben meghatározott feladatait, bár az idei évben először - egy
intézkedési terv keretén belül - ideiglenesen felfüggesztésre került a
program, Esztergom-Dorog térség komplex vizsgálata miatt. A munka kb. 2,5 hónapot vett igénybe.
A 2009. évi mérési feladatok a Diagnosztikai Mérési Programban
(DMP) kerültek meghatározásra. A települések kiválasztása a vízveszteség index előző évi adatai alapján történt.
A tervezett diagnosztikai vizsgálatok száma, és teljesítése
I-III. negyedévben az alábbiak szerint alakult:
		
kistelep.
városi
Feladat
hálózatok
hálózatok
— Diagnosztikai Mérési
Tervdokumentáció:
8 db (100%) 11 db (100%)
ütemezés szerint mérés:
13db*
19db*
— Tolózár rekonstrukció:
szeptember 30-ig:
8 db (100%)
9 db (82%)
5 db (45%)
— Elvégzett statikus veszteségmérés 4 db (50%)
— Eredményes mérés:
4 db (50%)
5 db (45%)
— Eseti mérés:
3 db
*: nem tartalmazza a visszaméréseket

A Hálózatdiagnosztika a tervezett mérési feladatokat és a hibahelyek
felderítését folyamatosan végezte és végzi.
Az üzemek az előkészítési munkákat az esetek többségében határidőre végrehajtották, az előkészített településeken az éjszakai mérési
munkák és az azt követő hibahely felderítések ütemesen elvégzésre
kerültek. A még elfogadhatónak tartott vízveszteség indexnél magasabb részterületeken teljes körű műszeres mérések elvégzésére került
sor és döntő többségben a kijelölt pontszerű veszteségforrások - valódi szivárgási helyek - feltárásra kerültek. Az átadott mérési vázlatok
alapján az üzemek a felderített hibahelyeket feltárták, a szivárgásokat
megszüntették. A magas vízveszteség indexű területeken a hibahely
felderítése és javítása után ismételt mérés, ún. „visszamérés” történt.
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Országos Víziközmû Szerelõverseny Kecskeméten

A Hálózatdiagnosztika integrációja
2009. augusztus 1-el a Hálózatdiagnosztika
beolvadt a Vízgazdálkodás szervezetébe. Az
integráció zökkenőmentesen zajlott, az eddigi
tevékenységi kör változatlan formában történő
továbbvitele mellett. Az egyesülés csak létszámban hozott változást, sajnos ez negatív irányú
volt.
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A visszamérések igazolták a megfelelő vízveszteség index értéket.
A mérési eredmények alapján megállapítható,
hogy a vizsgált települések, illetve mérési részterületek többségében a vízvezeték hálózatok mért
statikus vízveszteség index mutatói nemzetközi
összehasonlítás szerint is megfelelőek.
Az ellenőrzött vezetékhossz a 2009. évi I-III.
negyedévben éjszakai statikus méréseknél: 193,2
km. A megengedettnél magasabb indexű részterület
46 db volt, ezen részterületeken összességében 71 db
hibahely került feltárásra. A statikus mérésekhez
kapcsolódó megtakarítás az év első kilenc hónapjára
vetítve 321 000 m3 ivóvíz, amely forintban számolva
28,5 millió Ft.
A hibaelhárítási tevékenység műszeres támogatása céljából a Hálózatdiagnosztika soron kívül
az üzemek rendelkezésére állt és 88 alkalommal
nyújtott segítséget az elmúlt kilenc hónapban. A
csoport vállalkozási munkák elvégzése céljából is
rendelkezésre állt a fogyasztók és külső megrendelők részére. A vállalkozási munkák keretein belül
többségében hibahely felderítési és tűzcsap vízhozam mérések történtek. A külső megrendelők részére végzett szolgáltatásaival növelte a részvénytársaság szakmai megbecsülését, ismertségét.
Az év első felében a csapat tevékenységének bővítéseként részt vett illetve koordinálta a Szivattyú
Energia Racionalizálási Programhoz (SzERP) kapcsolódó feladatokat.
2009. évben is folytatódtak külsős cég bevonásával (GOLDEX-Hungary Kft.) a fogyasztói felülvizsgálatok. Ebben az évben Dorog és Esztergom
településeken történtek ellenőrzések. Néhány adat
a vizsgálatokról:
— ellenőrzött
fogyasztók száma:
6 009 db
— szabálytalan
csatornahasználat:
119 db
— szabálytalan vízvételezés:
4 db
— csapadékvíz
közcsatornába vezetése:
305 db

(96%)

Tóth Attila
vízgazdálkodási főmunkatárs

A Magyar Víziközmű Szövetség
immár 9. alkalommal hirdette meg a
víziközmű-hálózat szerelők országos
versenyét, melynek ezúttal a BÁCSVÍZ Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízés Csatornaművek Zrt. volt a házigazdája. A felhívására 35 vízmű küldte el
legjobb vízhálózati szerelőit a rangos
megmérettetésre. Az erre az alkalomra
összeállított háromfős csapatok elméleti és gyakorlati feladatok megoldásán
keresztül bizonyították tudásukat, felkészültségüket. Az elméleti versenyt
követően, mely szerelési, anyagismereti
munkavédelemi és jogszabály-ismereti kérdésekből állt, szponzori előadásokra került sor, majd tesztek kitöltésével idézték vissza a résztvevők az
elhangzottakat.

Másnap délelőtt a gyakorlati verseny
jegyében telt el. A GAMF Sportpályán
erre az alkalomra külön kialakított
szerelőpályákon kellett a csapatoknak
a kitűzött feladatokkal megbirkóznia.
A gyakorlati feladatok megoldását egy
közös ebéd, majd az eredményhirdetés

követte. A hagyományokat őrizve, idén
Kurdi Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt. elnökvezérigazgatója adta át a vándorzászlót
a 2010-es jubileumi verseny rendezőjének, az Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. vezérigazgatójának, dr. Burján
Richárdnak.

Csapatunk tarolt az országos versenyen
A Magyar Víziközmű Szövetség
immár hetedik alkalommal hirdette
meg a víziközmű-szolgáltatás területén
dolgozó ügyfélszolgálati munkatársak
országos versenyét, melynek ezúttal a
Fővárosi Vízművek volt a házigazdája. A versenyen az ország különböző
vízműveitől érkező 3-3 fős csapatok
vettek részt, akik jogszabályi, fogyasztóvédelmi, kommunikációs, műszaki
és környezetvédelmi tartalmú elméleti kérdésekből és speciális gyakorlati
ismeretekből vizsgáztak. A 21 csapat
részvételével megrendezett nagyszabású eseményen Társaságunk Kasza Jánosné, Kardos Szilvia és Léhárt Vanda

összetételű csapata sikeresen szerepelt,
így az összesített pontszámok alapján
az első helyezést érték el, valamint a
megnyerhető két különdíjból mindkettővel is őket jutalmazták.

A díjakat Bognár Péter a Fővárosi
Vízművek ügyfélszolgálati igazgatója,
valamint Halasy Károly a VKDSZ titkára adta át a jókedvű csapattagoknak.
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Új szervezeti egység: Kereskedelem
Társaságunknál a hatékonyság javítását célzó szervezeti intézkedések keretében 2009. augusztus 1-től Vevőszolgálat néven új szervezeti egység alakult.
Feladata az üzleti partnereinkkel összefüggő elszámolási környezet kezelése,
a személyesen, valamint a telefonon és
egyéb elektronikus formában történő fogyasztói kapcsolattartás - a folyamatokat meghatározó minőségügyi eljárások
alapján - egységes rendszerben valósuljon meg.

A pénzügyi bevételek csökkenése egyensúlyromláshoz,
előbb-utóbb hitelfelvételhez vezet, amely újabb ráfordításokat indukál.
A társaság vevői követelésállománya egy év alatt jelentős
mértékben nőtt. Ez a helyzet még kezelhető, de sürgős intézkedéseket követel. Új, informatikai eszközökkel támogatott,
követelés behajtási eljárást dolgoztunk ki, amely átfogóan, a
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Megalakult a vevõszolgálat

szolgáltatás jellegével összhangban használja ki a követelés
érvényesítés adminisztratív, jogi és műszaki lehetőségeit. A
korábban üzemi-fogyasztói irodai hatáskörbe tartozó kezelésmódot a jövőben központosított szervezet végzi.
A fogyasztói irodák tevékenységét a személyes ügyfélkapcsolatokra koncentrálva, a telefonos megkeresések és az
elektronikus ügyfélkezelés feladatait a Contact Center veszi
át. A javasolt új szervezeti egység keretei között központi
back-office csoport alakul, a korábban központilag irányított
tevékenység helyébe a központilag végzett elszámolás-számlázás lép.

Társaságunk
alapvető stratégiai céljai közé
tartozik fogyasztói kapcsolataink
sz í nvo n a l á n a k
emelése, a fogyasztói elégedettség növelése.
E célok megvalósítása érdekében Társaságunk 2009. augusztus 1-jével megalakította Vevőszolgálat szervezetét, mely magában foglalja
a 6 fogyasztói irodát és a 2010. januárjában induló contact centert. Kialakítását
hosszas előkészítő munka előzte meg,
melynek során egy munkatervben dolgoztuk ki feladatait, hatáskörét és minden, a működéséhez szükséges feltételt.

A társaság stratégiájának egyik legfontosabb eleme az új
A vállalat kereskedelmi tevékenysége a fogyasztókkal
piacok
megszerzése és a régiek hosszú távú megtartására.
összefüggő kapcsolatrendszer valamennyi elemét magában
foglalja:
Ennek érdekében marketing tevékenységét olyan új elemekkel
kívánja bővíteni, mint a piackutatás és piacszerzés,
• a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, lehetősévalamint
az ügyfélmenedzsment.
geiről az érdeklődők információkkal való ellátása
• a rendszereinkhez csatlakozó lakossági fogyasztókkal
A fentiekben vázolt feladatok ellátását a vezérigazgató
való szerződéskötés
A Vevőszolgálat megvalósítását tárközvetlen irányítása alá tartozó Kereskedelem szervezeti
A
fentiekben
vázolt
feladatok
ellátását
a
vezérigazgató
közvetlen
irányítása
alá
tartozó
saságunk
vezérigazgatója egy intézke• a fogyasztás megállapítása érdekében a vízmérők egység látja el 2010. január 1-től. A szervezeti egység részei:
Kereskedelem szervezeti egység látja el 2010. január 1-tĘl. A szervezeti egység részei: Értékesítés és dési tervben rendelte el, szabályozva az
Értékesítés
és marketing, valamint Vevőszolgálat.
rendszeres leolvasása, ellenőrzése és cseréje A marketing
és VevĘszolgálat.
fentiekben
vázolt feladatok ellátását a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó
Az
új
szervezet
tevékenysége
veszi
társszervezetek,
illetve külsĘ
vállalkozók
munkáját a éselvégzendő feladatokat, az egyes lépéKereskedelem szervezeti egységsorán
látjaigénybe
el 2010.
január
1-tĘl. A szervezeti
egység
részei: Értékesítés
• a szolgáltatás—igénybevételi adatai alapján elszámoláAz
új
szervezet
tevékenysége
során
igénybe
veszi
társvízmérĘés
leolvasások,
ellenĘrzések, a szolgáltatás korlátozása vagy szüneteltetése, mérĘcserék, víz- és sek ütemezését és a végrehajtásért felemarketing
VevĘszolgálat.
sok és számlák készítése
szervezetek,
illetve
külső
vállalkozók
munkáját
a vízmérő
Az szennyvízbekötések,
új szervezet tevékenysége
során igénybe
veszi
társszervezetek,
illetve külsĘ
vállalkozók
munkáját alős személyeket.
számlakézbesítés,
mellékmérĘ
szakszerĦségi
vizsgálatok,
rendkívüli
hitelesítések
• a fogyasztói befizetések feldolgozása, könyvelése
leolvasások,
ellenőrzések,
a
szolgáltatás
korlátozása
vagy
vízmérĘ
során. leolvasások, ellenĘrzések, a szolgáltatás korlátozása vagy szüneteltetése, mérĘcserék, víz- és
Feladataink közül a legjelentősebb
mérőcserék,
vízés szennyvízbekötések,
• a hátralékos fogyasztókkal szemben a fizetés
ér- szüneteltetése,
szennyvízbekötések,
számlakézbesítés,
mellékmérĘ
szakszerĦségi
vizsgálatok, rendkívüli hitelesítések
lépés a contact center üzembe állítása.
számlakézbesítés, mellékmérő szakszerűségi vizsgálatok,
dekében adminisztratív, jogi és műszaki intézkedések
során.
A KERESKEDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
Ehhez az igen nehéz munkához sajátos
rendkívüli hitelesítések
során.
alkalmazása
adottságok kellenek, ezért egy külső,
Jelenleg e tevékenységeket több szervezeti egység látja
A KERESKEDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
erre szakosodott cég segítségével váel: Vízgazdálkodás, Pénzügy, Igazgatás, PR, Ellenőrzés és
lasztjuk ki a kollégákat a fogyasztói iroMinőségügy.
dák jelenlegi munkatársai közül. A kis
Kereskedelem
csapat (négy fő ügyintéző és egy főmunA társaság célja, hogy a folyamatok irányítását és a felkatárs) számára modern, esztétikus (és
adatok ellátását egy új szervezeti egység kialakításával
főleg csendes) munkahelyeket alakítunk
központosítsa a „vízmérő leolvasástól a hátralékkezelésig”,
Kereskedelem
ki, ezzel is biztosítva a nyugodt munkaés a működés hatékonyságát az erőforrások bővítése nélkül
végzéshez szükséges feltételeket. Ez a
növelje.
VevĘszolgálat
Értékesítés és marketing
csoport az SAP BCM nevű moduljának
A kereskedelmi szervezet feladatai, tevékenysége
segítségével az Irányítóközpont harmadik emeletén kialakított helyiségekben
VevĘszolgálat
Értékesítés és marketing
A 2009. év új kihívásokat hozott a társaság életében. A
fogadja a beérkező fogyasztói telefonhíTatabányai Fogyasztói Iroda
2008. IV. negyedévtől tapasztalható — a gazdasági válság
vásokat és e-maileket, a személyes ügyszámlájára írható — negatív folyamatok egyrészt az értékesífélszolgálathoz hasonlóan tájékoztatja
Tatai Fogyasztói Iroda
tési adatok visszaesését, másrészt a követelés állomány növefogyasztóinkat és ellátja a bejelentésekTatabányai Fogyasztói Iroda
kedését idézték elő.
Csökkenő értékesítési adatok mellett a tervezett eredmény
elérésének csak egy módszere lehet: a költségek csökkentése,
a hatékonyság javítása.
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Dorogi Fogyasztói Iroda

Tatai Fogyasztói Iroda
Esztergomi Fogyasztói Iroda

Dorogi Fogyasztói Iroda
Kisbéri Fogyasztói Iroda

Esztergomi Fogyasztói Iroda
Oroszlányi Fogyasztói Iroda

Kisbéri Fogyasztói Iroda
Contact Center

Oroszlányi Fogyasztói Iroda
Contact Center

Vasi Imre
pénzügyi vezető

ből adódó feladatokat. Az SAP modul
ezeknek a beszélgetéseknek a hangfájljait közvetlenül az üzleti partner I-SU
modulban lévő adataihoz csatolja, így
a visszakereshetőséget nagymértékben
leegyszerűsíti. A beszélgetések hangfelvételeit a vonatkozó jogszabály értelmében minimum 5 évig tároljuk. Saját
tapasztalataink és a társszolgáltatóktól
kapott információk szerint a mérőállás
bejelentés a leggyakoribb ügytípus, ezért
biztosítjuk a telefon nyomógombjainak
segítségével történő mérőállás bejelentés és automatikus rögzítés lehetőségét.
Itt is fontosnak tartjuk az ügyfélbarát
szolgáltatást, melynek érdekében egy
egyszerű, érthető és könnyen kezelhető
menürendszer és kezelőfelület kialakításán dolgozunk.
Mint ahogy a cikk elején is említettem, a Vevőszolgálathoz kerültek a fogyasztói irodák dolgozói, az ügyintézők
és a vízmérő leolvasók. Munkatársaim
jelentős részben közvetlen kapcsolatban
állnak fogyasztóinkkal, ún. frontoffice
feladatokat látnak el, ezért a magam részéről is különösen fontosnak tartom a
szervezet irányítása mellett munkájuk
támogatását. A fizikai távolságok miatt
a kommunikációnk részben telefonon,
e-mailben illetve az elektronikus iratkezelési rendszeren keresztül történik,
de átlagosan kéthetente mind a hat fogyasztói iroda munkatársaival személyesen is találkozom, ahol megbeszéljük
a feladatokat, valamint a vezetői döntést
igénylő ügyeket. Ezeken az értekezleteken tájékoztatom kollégáimat a társaságunknál történt eseményekről, bennünket érintő döntésekről.
A személyes találkozókon közösen
keressük a fejlesztés és hatékonyságnövelés lehetőségeit. Rövidtávú céljaink
között a számlázáshoz szükséges hely-

színi ellenőrzések drasztikus csökkentése szerepel, amelyet a vízmérőleolvasók képzésével és munkájuk hatékony
felügyeletével kívánunk megoldani. A
másik, rövid időn belül bevezetendő intézkedés a fogyasztói levelezés minőségének javítására irányul. A gyakrabban
küldött, közel azonos tartalmú leveleket egységesítjük, megfogalmazásukat
javítjuk és igyekszünk közérthetővé
tenni.
Távlati céljainkat a Kereskedelem
létrehozását követően, a feladatkörök
tisztázása után tudjuk meghatározni, de
mindenképp hangsúlyos lesz az elektronikus kommunikáció fejlesztése, az évi
kétszeri leolvasás bevezetése, valamint
a leolvasóink által észlelt hálózati meghibásodások bejelentésének gyorsítása.
A contact center továbbfejlesztésénél
az elektronikus úton történő bejelentések eszközeit szeretnénk megteremteni
úgy, hogy megfeleljünk a fogyasztóvédelmi törvény előírásainak.
További folyamatos feladatunk
a munkatársak képzése, a jelentős
mennyiségű szakmai, jogi és gazdasági tudás felelevenítése, az új ismeretek
elsajátítása.
Az országos ügyfélszolgálati versenyeken elért több jó helyezés után az
idén már második alkalommal elnyert
első díj - és mindkét különdíj! - bizonyítja, hogy e téren jó úton haladunk!
Az ilyen eredmények mutatják meg
munkánk minőségét, és vetítik előre
azt, hogy milyen irányba is kell haladnunk tovább.
Sebők József
vevőszolgálati vezető
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Vízügyes vezetõk konzultációja Társaságunknál

Szerelõk házi versenye Tatán

A tatai oktatási központunkban tartottunk megbeszélést a vezetőink, hogy a közös feladatokról, teendőkről egyeztesvízügyes vezetőkkel. A tanácskozáson, melyen a győri szék- senek. A minden évben megrendezésre kerülő találkozó jó
helyű Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz- hangulatban telt az eredményes munkának köszönhetően.
gatóság képviseletében Janák Emil igazgató, Pannonhalmi
Miklós műszaki igazgató-helyettes, Kovács D. Zoltán osztályvezető, főtanácsos és Mohácsiné Simon Gabriella osztályvezető, főtanácsos, valamint az ÉDV Zrt. részéről Bunda
István vezérigazgató, dr. Kovács György Zoltán műszaki vezérigazgató-helyettes és Tóth Mária vízgazdálkodási vezető
vett részt és több, a térségünket is érintő „vizes” kérdésről
tárgyaltak.

Társaságunk - a fogyasztói elvárásoknak és igényeknek megfelelően - kiemelt hangsúlyt fektet a hibaelhárítás
területén dolgozók oktatására, továbbképzésére, az új ismeretek elsajátítására.
Vezetésünk fontosnak tartja, hogy a víziközmű-hálózatszerelő munkatársak
rendelkezzenek mindazokkal a speciális szakmai ismeretekkel, melyek
szükségesek a műszaki hibák javításához, a csőtörések gyors és szakszerű
elhárításához.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel október 6-án találkoztak

.oldal

Az országos versenyre történő fel- 1-2-án Kecskeméten megrendezésre kekészülés érdekében a 2009. szeptember rült országos versenyen.
15-én Tatán megrendezett házi verseny
jó lehetőséget biztosított a szakmai ismeretek felmérésére, az elméleti és gyakorlati felkészültség bemutatására. A
versenyen, melyen hat csapat vett részt,
az összesített pontszámok alapján a Földes Gábor, ifj. Gulyás István és Rieder András összetételű Dorogi Vízmű
Üzem által delegált csapat nyert, így ők
képviselhették az ÉDV Zrt-t az október

Vezetõi tréning
Szeptember közepén két napos tréAz első nap zárásaként megtartott nyezetben tudtak kikapcsolódni egyninget szerveztünk, melyen társasá- borkóstoló és a vacsora nagyon jó han- egy pohár finom nedű mellett.
gunk vezetői vettek részt. A Siófokon gulatban telt, a kollégák barátságos körmegtartott képzésen a válsághelyzetek
kezelésének elméleti és gyakorlati módszereit és eszközrendszerét sajátítottuk
el, valamint - a Társaság által azóta már
elkészített stratégiához — háttéranyagot
készítettünk brainstorming, azaz ötletroham technikával, melynek eredményeit a stratégia elkészítésekor használtuk fel.

Társaságunk immár
tizenhatodszor állított ki a Vértes EXPO-n
Társaságunk tizenhatodik alkalommal is részt vett a tatabányai Vértes Expón, hiszen ez egy nagyon jó lehetőség volt
arra - ezen a nagy hagyományokkal rendelkező rendezvényen,hogy újra találkozzunk fogyasztóinkkal és partnereinkkel.

Szolgáltatói tevékenységünk bemutatása mellett fontosnak
tartjuk, hogy a standunkat felkereső látogatók találkozzanak
azon beszállítóinkkal, akiktől a korszerű szerelvényeket rendeljük meg a jó minőségű víziközmű hálózat megépítéséhez

Ezen termékek évek óta hozzájárulnak ahhoz, hogy fogyasztóinknak folyamatosan biztosítani tudjuk a jó minőségű, biztonságos vízellátást és a keletkező szennyvizek szakszerű
elvezetését.
Az érdeklődők az általános céginformációk
mellett, konkrét ismereteket szerezhettek a korszerű vízépítési anyagokról, szerelvényekről.
Idén is folytattuk immár hagyományossá
vált, nagy népszerűségnek örvendő tevékenységünket és friss, 240 méter mélyről származó - a
kiemelés helyén ásványvízzé minősített - vízzel vártuk és kínáltuk a szomjazókat a vásári
forgatagban.

Önkormányzati találkozók, idén már másodszor
Társaságunk menedzsmentje a tavaszi tájékoztató után
hagyományteremtő szándékkal idén már másodszor hívta
meg a működési területén tevékenykedő polgármestereket.
Ezúttal a helyszín is rendhagyó volt, hiszen tatabányai székházunk tanácstermében folytak a megbeszélések. Vezérigazgató úr beszámolót tartott céljainkról, lehetőségeinkről,
eredményeinkről. Kiemelte a minőségi vízellátást, az egyedi
kutas települések bekapcsolását a regionális rendszerbe, a ví-

ziközmű hálózataink rekonstrukcióját, a vízbiztonsági rendszer kifejlesztését és az Integrált Irányítási Rendszer egységesebbé tételét. A vezérigazgatói tájékoztató után mindkét
vezérigazgató-helyettes is beszámolt szakterületük fejlődéséről és változásairól. A meghívott vendégeink elismeréssel
szóltak munkánkról, valamint megköszönték, hogy mi mindig elérhetőek vagyunk!
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November 7-i Sportnap a tatai Edzõtáborban

Bányásznapi elismerések
Mint minden év szeptemberének első hétvégéjén, a Víztermelő Bányaüzem az idén is megtartotta bányásznapi ünnepségét Tatabányán, a Széchenyi István Művelődési Házban.
Bencsik János országgyűlési képviselő és polgármester, valamint Lukács Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötték
az egybegyűlteket, majd dr. Kovács György Zoltán műszaki
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vezérigazgató-helyettes tartott egy kis kronológiai összefoglalót társaságunkról. Takács Péter a Víztermelő Bányaüzem
üzemvezetője a bányászat mai „helyzetéről” beszélt. A köszöntők után dolgozóink átvehették a bányászati szolgálatért
járó elismeréseket, végül dr. Schwarz Tibor országgyűlési
képviselő köszöntötte az ünnepelteket.

Az Életmódjavító Programunk keretében
az ősz utolsó hónapjában ismét megrendeztük Sportnapunkat, melyen közel 200 kolléga
próbálhatta ki a sportolási lehetőségeket a tatai Edzőtáborban. A legnagyobb sikere a foci
mellett a pinpongnak és az uszodának volt.

Szakszervezeti hírek a második félévben

Euroflow Tekekupa Tatán
Beszállító partnerünk, az Euroflow Zrt. mellett remek alkalom volt a kapcsolatok elkezdeményezésére és támogatásával novem- mélyítésére is. A vidám napot baráti beszélgeber 20-án tekekupát rendeztünk, melynek tés és csülökvacsora zárta.
helyszíne most is a Tatai Olimpiai Edzőtábor
tekepályája volt. A rendhagyóan felálló hét
üzem mellett a központ is képviseltette magát
5-5 fővel, így egy barátságos, izgalmakban
gazdag házi tekebajnokságot bonyolítottunk
le. A végső küzdelemben a volt Tatai Vízmű
Üzem „Fenegyerekek” csapata bizonyult a
legjobbnak, melynek összeállítása a következő volt: Danics Tamás (edző, szurkoló) Fürst
Ildikó (csapatkapitány) Márkus Ferenc, Mező
Zoltán, Piff Ferenc és Piff János. A küzdelem

32. Regionális Vízügyi Sportnap Budapesten
Sikeresen szerepelt csapatunk az augusztus 28-29-én, Budapesten megrendezett országos vízügyi sportnapon. A rendezvény főszervezője ezúttal a budapesti székhelyű Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. volt, aki nyolc csapat, közel 300 fő

részvételével rendezte meg a nagy hagyományokkal rendelkező
sportnapot. A szervezők ezúttal a Duna közelségéhez igazodva
az esti programot egy hajókirándulással kötötték össze, majd a
versenyszámokat is a Hajógyári Szigeten bonyolították le.

A KÜT és a szakszervezetek együttes III. Faszén Fesztivál
ülése
A 2009. szeptember 19-én Tatabányán megrendezett III.
2009. július 17-én a Bizalmi Testület és Faszén Fesztivál főző-sütő versenyre Munkahelyi Szakszera KÜT együttes értekezletét a BDSZ Tata- vezetünk egy csapattal nevezett. Csapatunk közel 50 csabányai Szövetségének székházában tartot- pat közül a legfinomabb ételkategóriában első helyezést ért
tuk. Napirenden szerepelt a 2009. 06. 17-i el, valamint a 24 Óra külön kategóriájának versenyében is
Felügyelő Bizottság, valamint a 2009. 07. győzött.
03-án megtartott Közgyűlés tájékoztatója
és az ÉDV Zrt. 2009. évi bérgazdálkodása.
Az ülés után lehetőség volt a XIV/A vízaknán egy bányalátogatáson részt vennünk.
Hatékony működést vár el az NVT
a regionális vízművektől
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. szeptember 9-én megtartott ülésén hatályon kívül helyezte, hogy az
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe adja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Duna
Menti Regionális Vízmű Zrt. állami tulajdonban lévő részvényeit a társaságok cégjogi önállóságának megőrzése mellett,
valamint a DMRV Zrt. dunántúli szolgáltatási területének az
ÉDV Zrt. részére történő átadását. A Parlament módosította
az állami vagyonról szóló törvény mellékletét, melynek alapján az öt regionális víziközmű szolgáltató 75 %+1 szavazat
mértékéig tartós állami tulajdonba került. Ezzel továbbra is
közvetlenül az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában maradnak az érintett állami többségű víziközmű cégek. A megváltozott helyzetben a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
ezen törvényi rendelkezést figyelembe véve a társaságcsoport
koncepció megvalósítását levette a napirendről, ugyanakkor
szigorú hatékonysági követelményeket állít az önállóan gazdálkodó regionális cégek vezetése elé, akiknek új stratégiát
kell kidolgozniuk a felügyeletükre bízott állami víziközmű
vagyonnak az eddigieknél hatékonyabb kezelésére.

Szakszervezeti kirándulás
2009. október 3-án kirándulást szerveztünk Salföldre a
Természetvédelmi Majorba, valamint Tapolcára a Tavasbarlangba. A kiránduláson összesen 116 fő vett részt, amely
jelzi, hogy szakszervezetünknél a kirándulások nagyon népszerű programok.

Munkahelyi Szakszervezet Alapszabályának módosítása
A Tatabányai Városi Ügyészség vizsgálta Szakszervezetünk Alapszabályát, az ügyészségi indítványra hivatkozva a Bizalmi Testülettel közösen módosítottuk azt. A módosított Alapszabályt a soron következő kongresszus fogja
jóváhagyni.
Deák Tamás
szakszervezeti titkár

