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Egyetlen lehetőségünk a költségtakarékosság
A tavalyi év végén azt feltételeztük, hogy a vízfogyasztás
már nem tud jelentősen csökkenni. Az ez évi számadatok rácáfoltak erre. Az I-V hónap zárásából látszik, hogy
az előző év hasonló időszakához viszonyítva 10,7 %-kal
kevesebb ivóvizet értékesítettünk, és már azt is kedvező
eseménynek tartjuk, hogy a szennyvízszolgáltatásban
„csak” 3,3 % a visszaesés.
Ennek ellenére meg van az esélyünk arra, hogy teljesítsük a 2010. évi üzleti tervünket. Ezt alátámasztja az I-V
hóról készített eredménykimutatás is, amely szerint az
adózás előtti eredményünk ebben az évben 113,8 millió
forint, szemben a tavalyi időszak 87 millió forintos eredményével.
Az értékesítés csökkenés és az eredménynövekedés
látszólagos ellentmondásának ellenére van magyarázat
ennek okaira. Az év első öt hónapjában anyagköltségekre 60 millió forinttal, igénybe vett külső szolgáltatásokra 40 millió forinttal kevesebbet költöttünk, mint
az előző év hasonló időszakában. Közrejátszott ebben a
tendereztetésnek köszönhető kedvezőbb energiaár, és a
fogyasztáscsökkenés hatásaként jelentkező kissebb anyagfelhasználás, azonban meghatározó jelentősége van
a takarékosabb gazdálkodás érdekében meghozott intézkedéseknek is. Köztük a tavalyi évben bevezetett, a késedelmes fizetők felszólítási rendszerének átalakításából
származó postai költségek csökkenésének, és a külsőkkel
végeztetett vízóracsere és vízóra leolvasás megszüntetésének, illetve visszaszorításának.
Ebben az évben első gondolataink és lépéseink még csak
arra irányultak, hogy megakadályozzuk az anyagok és
az igénybe vett szolgáltatások inflációkövető emelését a

szállítók részéről. Tapasztalva az
értékesítés visszaesését további
intézkedéseket hoztunk, közöttük az alábbiakat:
Bevezettük a keretszerződéseken
alapuló beszerzési megrendelések felülvizsgálatát, valamint
mennyiségi és árkontrollját.
Változtattunk a beszállító kiválasztási módszereinken, nagyobb
versenyre és áralkura kényszerítve őket.
Megvizsgáltuk a külsőkkel végeztetett tevékenységeket,
abból a szemszögből, hogy mely tevékenységeket tudjuk
megfelelő gépek, eszközök beszerzése után mi magunk
gazdaságosan elvégezni.
20 %-kal visszafogtuk a szponzorációs, valamint a konferenciákon való részvételi költségeket.
Az I-V havi eredménykimutatás és a költségadatok elemzése alapján úgy tűnik, hogy a már bevezetett intézkedések kiegészülve a II. félévre ütemezettekkel (pl. a 6
havi vízóra leolvasásra történő áttéréssel) biztosíthatják
az üzleti terv eredménycéljainak teljesítését. Ehhez azonban nem szabad lazítani a költségek kordában tartására
irányuló törekvéseken, – sőt látva a június havi alacsony
víztermelési adatokat – fokozni kell azokat.
Dr. Sencz József
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Beszámoló a 2010. június 10-én tartott igazgatósági és felügyelő
bizottsági ülésről
Társaságunk Felügyelő Bizottsága már új összetételében
ülésezett, a társaságtól elköszönt dr. Sipos Árpád helyett
Andrásik Sándorné elnök asszony vezetésével. Az új FB
elnök személye mellett változás történt a munkavállalói
képviseletben is: nyugdíjba vonult Geiszler János munkatársunk helyett 2010. június 1-től Csiffáry Gabriella tölti
be az egyik munkavállalói felügyelő bizottsági tag tisztséget.
Mind a Felügyelő Bizottság, mind az Igazgatóság tájékoztatót hallgatott meg a rendes közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, valamint megtárgyalta és tudomásul vette a 2010. év I. negyedévről szóló jelentést az
ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról.

Az Igazgatóság – a Felügyelő Bizottság véleményének
meghallgatása után – meghatározta társaságunk vezérigazgató-helyetteseinek 2010. évre vonatkozó prémiumfeladatait.
Az Igazgatóság beszámolót hallgatott meg társaságunk
szennyvíztisztító telepeinek fejlesztéséről, a KEOP pályázatok aktuális helyzetéről, valamint a kintlévőségek
alakulásáról. A Felügyelő Bizottság tájékoztatást kapott
a vízbázisvédelem helyzetéről, és tudomásul vette a társaság pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót.
Dr. Varga György Péter
igazgatás vezető
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„Több polgármester is elismerően szólt az ÉDV Zrt.-vel való
együttműködésről”
Önkormányzati találkozók 2010. tavaszán
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A fenti mondatot a KEM Hírlap
március 5-i számában olvashattuk.
Az idei évben hány alkalommal és
milyen helyszíneken találkoztak a
település vezetőkkel?
2010. márciusában négy alkalommal vártuk a polgármestereket
találkozóra. Az Oroszlány - Kisbér Vízmű Üzemnél az oroszlányi
térség vezetőivel március 2-án találkoztunk Kecskéden
a Művelődési Házban, a kisbéri térség polgármestereit
pedig március 4-én láttuk vendégül a Polgármesteri
Hivatalban. Március 9-én a Dorog-Esztergom Vízmű
Üzemhez tartozó vezetőket a dorogi Schmidt villába hívtuk, és zárásként a Tatabánya-Tata-BIRV Vízmű Üzem
polgármestereivel találkoztunk a kocsi Polgármesteri
Hivatalban. Mind a négy találkozóra igen nagy számban
érkeztek a településvezetők, vagy megbízottjaik és a sajtó
is érdeklődő volt a fórumok iránt.
Legyen szíves, mondja el nekünk, hogyan zajlik egy
ilyen találkozó? Vannak-e állandó témák, mi a jellemző a
konzultációkon?
A találkozók első fele nagyjából hasonlóan telik. A PR
vezető miután köszönti a jelenlévőket, átadja a szót
nekem, én pedig egy fél órában megtartom az általános
tájékoztatót Társaságunkról. Ebben van egy rövid
ismertető a cég múltjáról, feladatainkról, a szolgáltatásról, a fejlesztésekről és az előző évben történt
változtatásokról. Bővebben ismertetem a gazdasági mutatókat, az aktuális évre vonatkozó célkitűzéseket, főbb
terveinket. Ez után az összefoglaló tájékoztató után az
üzemvezető az aktuális üzemről mutat be egy igen át-

fogó és részletes prezentációt, kitérve minden településnél a pontos adatokra, minden olyan mutatóra, ami
érdekes lehet egy jó gazda számára. Ezután következik
az a rész, amely már interaktív és inkább beszélgetésnek
tűnik, mint konzultációnak. A polgármesterek felvetik –
természetesen ha van ilyen - az aktuális problémáikat,
kérdéseiket, és mi igyekszünk ezeket azonnal megválaszolni, amennyiben ez ennél bonyolultabb lenne, abban az esetben a későbbiekben egy újabb személyes
találkozó keretében teszünk pontot a probléma végére.
Idén tavasszal volt olyan téma, ami visszatérő volt, amely
többször felmerült a találkozók során?
A legtöbb helyen szóba került a megnövekedett kintlévőség
kezelése. A polgármesterek ezzel az üggyel kapcsolatban
szóltak hozzá legtöbbet a témához, ki is alakult egy olyan
együttműködési kezdeményezés, amelyben az érintett
települések első emberei felajánlották közreműködésüket
és segítségüket a nem fizető lakosok tartozásainak rendezéséhez.
Mint a címben is olvasható: „Több polgármester is elismerően
szólt az ÉDV Zrt.-vel való együttműködésről”. Tényleg
jellemző volt, hogy elismerően szóltak Társaságunkról?
Igen, szerencsére ez volt a jellemző. Minden alkalommal
volt 1-1 polgármester, aki kiemelte, hogy milyen jó dolog
ez, hogy velünk az együttműködés igazán hatékony és mi
mindig elérhetőek vagyunk.
Nagyon jó érzés ez egy vezetőnek, ugyanis ebből érzi
igazán az ember azt, hogy van értelme annak, amit csinál
és, hogy jó irányba halad az elkezdett munkával.
Köszönöm szépen Vezérigazgató Úrnak a beszélgetést és
munkájához sok sikert kívánok a továbbiakban is.
Kreitner Krisztina
PR vezető
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hogy teljesítsük az üzleti tervünkben megtakarítást, a betéti kamatok magas szintje 7 MFt bevételi
meghatározott, illetve a tulajdonosi el- többletet hozott.
újság
újság
várásként megfogalmazott eredményt.
A fenti eredményeknek köszönhetően lehetőségünk nyílt
Az elvárt eredmény – egyelőre idő- arra, hogy kifizetésre kerüljenek az eddig tartalékolt bérmaarányos – teljesítése nem volt egyszerű radványok, és a bérek a szakszervezettel kötött megállapodás
feladat.
szerint alakuljanak.
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Pihenés madárcsicsergésben

Az idei évben felújításra került
a kellemes
környezetben–
A gazdasági
válság
hatására a 2009
évitavak
üzletiközelében
tervünkben– megfogalmazotterdő mellett, a síkvölgyi
elhelyezkedő
hoz képest
225 MFt-al
csökkent
árbevételünk,
mivel
kétszintes
síkvölgyi
faházunk.
A azkorábbi
években
az az
ivóvíz értékesítésben 2 %-kal, a szennyvízelvezetésben és
üdülő
külső és belső környezete folyamatosan romlott,
tisztításban pedig 4,5 %-kal elmaradtunk a tervezettől.
egyre kevésbé vették igénybe dolgozóink pihenésre és
A fenti veszteségek nem rendítették meg cégünket, hála
kikapcsolódásra.
annak,
hogy kellő
előrelátással
65 MFt
céltartalékot képezMiután felmértük
nyaralóink
állapotát,
vállalatvezetésünk
tünk a 2008. év üzleti eredményéből, valamint időben veúgyzettünk
döntött,
hogy a mindenkori
lehetőségeinkhez
be intézkedéseket
a kieső árbevétel
kompenzálására.
mérten
lépésről
lépésre
felújítjuk
értékes
ingatlanjainAz I-IX. hó eredmény kimutatásából látszik,
hogy a vezetői
kat intézkedések
munkatársaink
számára.
és ezek
elkötelezett végrehajtása – az üzemek
és más
szervezeti egységek
által – meghozták
a kitűzött
Ennek
az elhatározásnak
köszönhető,
hogy a Síkvölgyi
eredményt.
A
kieső
bevételek
pótlására
a
legnagyobb
eredfaház nem csak kívül, de belül is megszépült. Külsőleg
ményt a beruházások kivitelezésében végzett saját munkák
festés-mázolás,
a kert értük
és ael,kerti
bútorok
felújítása
arányának növelésével
amelynek
hatására
eddig 110
történt
meg,
az
épületben
pedig
parketta
és
lambéria
MFt-al javult a saját teljesítményünk. Jelentős tétel
a költségcsiszolás,
belső festés,
kiegészítők
cseréje
megtakarításban
– a teljesség
igénye
nélkültette
– azotthoigénybevett szolgáltatások
35 MFt-al
történő
csökkentése,
amelyet
nosabbá
a festői tájban
megbúvó
házikót.
A nyugalazzal
értünk
el,
hogy
több
területen
külsők
helyett
saját
mat keresők erdő mellett kapcsolódhatnak ki, az aktíverővel végeztettünk el munkákat. (pl. vízóracsere, postakihor-

Sokszínû „minõség”...

társaságunknál működő Integrált
Ne mondj le az Aegészségedről!

Ahhoz, hogy egész évre vonatkozóan megőrizzük az I-X.
hónapi elért eredményeket, az év hátralévő időszakában is
nagy figyelmet kell fordítani a költségek kordában tartására, mivel az értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciája
– az előző év hasonló időszakához viszonyítva - még mindig folytatódik.
A jövő évre nézve – annak ellenére, hogy a Felügyelő Bizottság által is elfogadott üzleti tervünk van – még nagyon
sok a bizonytalansági tényező a tervezésben. A gazdaságkutatói előrejelzések szerint a fogyasztás – így a vízfogyasztás
– csökkenése várható továbbra is. Ennek ellenére biztosnak
látszik, hogy az ez évi nyereségünk feletti eredményt várnak el tőlünk a jövő évben. A bevételeket befolyásoló állami
díjmegállapítás
még
nem történt
meg, és
nem született
meg
pihenésre
vágyók
látogatást
tehetnek
a várgesztesi
várhoz,
a
bérek
emelésére
vonatkozó
érdekegyeztető
tanácsi
ajánlás
Tata nevezetességeihez, stb.
sem, amelyet nagy valószínűséggel betartat velünk a fő tulajdonosunk, az MNV Zrt.

2011-ben tovább folytatjuk üdülőink állapotának javítását
Mindezekből látszik, hogy a jövő évben is a költségés
megőrzését.
takarékos
gazdálkodás lesz a meghatározó társaságunk
működésében.

Országos elismerésben

- az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő
részesültek
Irányítási Rendszert a 2000. évben elINFORMÁCIÓ
minőségénekkollégáink
biztosítása;
2010. májusában szűrővizsgálatot
Köszönet
azoknak a dolgozóinknak,
sőként bevezetett
minőségirányítási
- a vízbiztonság:
a SZOLGÁLTATOTT
IVÓMárcius 15-i
állami ünnep alkalmából
szerveztünk dolgozóinknak
a tata- , akik
jelentkeztek
és el is jöttek VÍZ
a vizsalrendszeréről
röviden
csak ”minő- a miniszteri
fogyasztókelismerő
egészséget
garantáló
minőoklevelet kapott Mátis
bányai Táncsics úton található
nagyemlegetjük.
gálatokra,Ez majd
türelmesen ségének
meg- elérése, ill. megtartása.
ségügyként”
nem lehet
ebédlőben. Első alkalommal
István az Oroszlány – Kisbér Vízmű Üzem
véletlen… az várták, amíg sorra kerültek.
Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött…
Irányítóközpont, a Tatabánya-Tata- Maximális köszönet azoknak az or- üzemvezetője, szintén miniszteri elismerő
A három tanúsított – minőségBIRV Vízmű Üzem és az ÜzemfennAzassziszidei, első vezetőségi felülvizsgálat által 2009. évre
tanácsadóknak és
oklevelet kapott a Víz Világnapja alkalirányítási (MIR),vosoknak,
környezetirányítási
elfogadott
célkitűzések fontos társasági szintű, team muntartás tatabányai-tatai dolgozói ve- tenseknek, akik segítségünkre
voltak:
(KIR), munkahelyi egészségvédelmi
mából
Pathó feladatokat
Márta Mónika
pénzügyi
fejlesztési
határoztak
meg,
hettek részt a vizsgálatokon,
mivel (MEBIR) – a tanúsítás kában végrehajtandó
és biztonsági
Komárom - Esztergom Megyei
többek
között:
vezetőnk,
Víz
világnapi
emlékérmet
veegyszerre csak 100 fő előtt
kivizsgálását
levő információbiztonsági
(IBIR)
Rákellenes Egyesület:
tudták
vállalni alatt
a felkért
orvosok és (WSP) rendszerek közös
hetett át Szabó Pál üzemfenntartási és válés a tervezés
álló vízbiztonsági
Beer Jánosné - KORE elnök- stratégia alkotás,
asszisztensek.
eleme a vonatkozó terület elvárt MINŐSÉGE
irántiJózsef
követel-- onkológus
Dr. Boros
- lalkozási vezető és Illy Ádám sárisápi terü- energiaracionalizálás,
Az mények
egészségünk
érdekében létrehoteljesítése:
főorvos
leti felelős.
MAVÍZ elismerő oklevélben
- Contact Center
kialakítás,
zott egészségnap sikeres volt, ezért
Dr.
Rettegi
Marianna
proktológus
a minőségirányítás:
a FOGYASZTÓINK
számára mirészesült
a Víziközművek
- foglalkozás
egészségügy
átalakítás, napjából Szűcs
ősszel - szeretnénk
társaságunk
töbLugosi Gyöngyi - asszisztens
nőségi
SZOLGÁLTATÁS
nyújtása;
bi üzemére is kiterjeszteni ezt a
- Vízbiztonsági
Tervdiszpécser
(WSP) készítés,
András
és a Magyar Hidrológiai
Sárai Henrietta
- a környezetirányítás: a TERMÉSZETI
KÖRNYElehetőséget.
- MEBIR kiterjesztés,
Társaság Pro Aqua emlékérmét Tóth Mária
ZET minőségének
fenntartása, ÁNTSZ:
fejlesztése;
A szűrővizsgálaton
az alábbiakra
- Humán erőforrás
gazdálkodás
fejlesztés,
vízgazdálkodási
vezetőnk
vehette át sok
- a munkahelyi
egészségvédelem
és biztonság:
Susa Évaa –midietetikus
volt lehetőség:
vércukorszint
mérés, Barnáné
Műszaki
Információs
Rendszer
2009
évi
éves kiváló munkájáért.
nőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
megteremtése
– dietetikus
koleszterinszint
mérés,
vastag- Tímár Tímea
feladatainak
megvalósítása.
MUNKATÁRSAINK
egészségéért és biztonságáért;
bélrák szűrés,
prosztatarákszűrés,
Minden kitüntetett kollégánknak és törzsCukor Betegek Egyesülete:
méhnyakrákszűrés, CO kibocsátásDr. Bannerné Tigyela Andrea
gárda tagunknak gratulálunk, munkájukhoz
mérés, testzsírmérés, orvosi tanácsBán Tiborné
w wsikert
w .e dkívánunk!
v r t .hu
adások.
további sok
Baumgartner Katalin
A jelentkezők 70%-a jött el a meghirdetett napon és az összesített ered- Richer Gedeon Nyrt. :
Dr. Szirtes-Csoknyay Zsuzsanna
mények szerint a vizsgált csoport Borbélyné Csirmasz Csilla
HR vezető
egészséges volt.
Dr. Nagy Gábor – urológus
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Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk

Törzsgárda tagjaink az év első felében
Törzsgárda tagjaink az év első felében
10 éves

15 éves

20 éves

25 éves

30 éves

Antal Balázsné
Beöthyné Nagy Andrea
Csiffáry Gabriella
Csikós Mihály
Kosun Zoltán
Palkovics András
Schwartz Gábor
Tajti Mónika
Vajda György

Dobai Józsefné
Illés László
Kovács Péter
Martonosi Ferenc
Mogyorósi Judit
Molnár Ferenc
Pavelkó István
Pócsföldi Tamás
Szabari Attila Szilárd
Szabó Sóki Ulászló
Szendrei Zsolt

Burány Sándor
Danics Tamás
György János
Horváth István
Márton Zoltán
Mike László
Tóth Károly

Agárdi Lajosné
Borbély Tiborné
Búzer Károly
Galambos György
Goldner Ferenc
Illy Ádám
Kindler Ferencné
Koncz Lászlóné
Köműves Ferenc
Liebl Jánosné
Molnár András
Piff Ferenc

Szűcs András
Varga Péterné
35 éves
Baranyai Tiborné
Pázsit Lajos
Turai György János
Várszegi Lajosné
40 éves
Menyhár József

Országos
elismerésben részesült Kollégáink
Kommunikációs képzés
fizikai
frontembereinknek
Március 15-i állami ünnep alkalmából miniszteri elismerő oklevelet kapott Mátis István az

Az idei évben
Társaságunk
nagy hangsúlyt
megközelítették
a napi
párbeszédeket,
konfliktushelyzeteket
és komOroszlány
– Kisbér
Vízmű fektet
Üzemfrontembereinek
üzemvezetője, szintén
miniszteri
elismerő
oklevelet
kapott a
kommunikációs
képzésére,
annak
érdekében,
hogy
a
szakmai
tudás
munikációs
afférokat.
Nem
tartottam
unalmasnak
az
ottlétet,
nem
Víz Világnapja alkalmából Pathó Márta Mónika pénzügyi vezetőnk, Víz világnapi
mellett fejlesszük és erősítsük munkatársaink ügyfélközpontú szem- vártam a nap végét, hiszen mindig olyan feladatokkal színesítették a
emlékérmet készségét,
vehetett valamint
át Szabócégünk
Pál üzemfenntartási
és avállalkozási
ésa Illy
ÁdámE mellett nagyon
léletét, konfliktuskezelési
imázsánák trénerek
képzést, amivelvezető
feldobták
hangulatot.
részesült
Víziközművek
napjából
tanulságosak
voltak a szituációs
gyakorlatokra
a megoldási javaslaképviseletét. sárisápi területi felelős, MAVÍZ elismerő oklevélben
tok, melyeket
azóta
is alkalmaztunk
párszor kollegámmal
a munkánk
Szűcs András diszpécser és a Magyar Hidrológiai
Társaság
Pro
Aqua emlékérmét
Tóth
során.
A trénerek
nagyon pozitív benyomást keltettek, látszott, hogy
Mária vízgazdálkodási vezetőnk vehette át sok éves
kiváló
munkájáért.
van tapasztalatuk ezen a téren. A későbbiekben örömmel várom a
hasonló stílusú és minőségű oktatásokat”.

Minden kitüntetett és Törzsgárda Kollégánknak gratulálunk és munkájukhoz további sok
Így lesz, folytatjuk….
sikert kívánunk!

Az oktatás adja a haladás
sebességét a jövő útján

Május hónapban csőszerelő és követeléskezelő munkatársaink 3x2
napos tréningen vettek részt, melynek egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy ne egy általános tájékoztatás legyen, hanem valós tapasztalatokra épüljön. Ezért a tematika kidolgozása előtt nem csak a
vezetőkkel, hanem a képzésen résztvevő kollégákkal is elbeszélgettek
a trénerek annak érdekében, hogy az így nyert információk alapján a
mindennapi munka során előforduló életszerű helyzetek megoldására
nyújtson segítséget a tréning.
Az oktatást a korábbi évek gyakorlatától eltérően egy teljesen új csapattal - Ergofit Kft. – bonyolítottuk le, akik egy új stílust, módszert hoztak
belső képzéseink életébe. A kétnapos tréning eredményességét nyár
végén csoportonként félnapos utánkövetéssel szeretnénk mérni, hogy
lássuk és tudjuk, mi legyen a következő lépés a további fejlődéshez.
A képzés eredményeiről, tapasztalatiról, a megoldandó feladatokról
nem csak a kollégák területi vezetőivel, műszaki vezetőivel ülünk le
egy workshop keretében, hanem a felső vezetést is – prezentációval
egybekötve – tájékoztatjuk a további teendőkről.
Az oktatás minőségéről Horváth Attila követeléskezelő kollégát kérdeztük meg, aki az alábbiakkal jellemezte a két nap eseményeit:
- „Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy huszadik éve vagyok
a cégnél és úgy gondolom, hogy ilyen színvonalas, érdekes, tanulságos
program, ilyen előadás keretében még nem volt. Kicsit más volt, mint
az idáig elhangzottak, amin részt vettem, mivel nem csak szakmai mivoltára gondoltak a munkavégzéskor, hanem az emberi oldaláról is

Az Interex-WAGA Kft. évek óta partnerünk a fejlesztésben, oktatásban, így több mint 120 munkatársunkat képezte már ki a PE technológia használatára.
Az oktatások elméleti és gyakorlati foglalkozásokból
állnak és díjmentesek.
A PE (polyetilén) technológiának köszönhetően
kevesebb a hálózati meghibásodás. Rugalmas anyaga miatt a
polyetilénből épített hálózat ellenáll a járműforgalom okozta dinamikus terhelésnek, illetve a más okokból keletkező talajmozgásoknak.
A PE technológia hatékony használatához elengedhetetlen a képzés
nem csak a szerelők, de a csőhálózat építésében résztvevő tervező,
kivitelező és üzemeltető kollégák számára is. Az ISO 13067-nek
megfelelő oktatási programot a tervező- és építő mérnökök számára a
Magyar Mérnöki Kamara (MMK) is beemelte a kreditpontos továbbképzésbe.
Az Interex-WAGA Kft. nem csak beszállítóként kötődik az ÉDV
Zrt. csapatához. Kilenc évvel ezelőtt a víziközmű szakma első
szerelőversenyét közösen álmodtuk és valósítottuk meg. Ez a seregszemle és verseny mára a szakma hagyományává vált, évente megrendezik.
Mind Társaságunk, mind az Interex-WAGA Kft. folyamatosan
azon dolgozik, hogy a magas színvonalú, felelősségteljes ivóvíz
szolgáltatás és szennyvízkezelés érdekében megadjon minden feltételt a munkatársaknak nem csak a minőségi termékek
biztosítása, de a hozzá kapcsolódó oktatás területén is.
Dr. Szirtes-Csoknyay Zsuzsanna

HR vezető
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Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata
A Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata 2010.
02. 15-én kezdte meg működését. A 4 ügyintézőből és 1
főmunkatársból álló szervezet a teljes működési területről
fogadja a fogyasztói telefonhívásokat. A hibabejelentések
kivételével a telefonos fogyasztói megkeresések ügyintézése,
rövid átmenet után, teljes körűen a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül zajlik.
A Központi Telefonos Ügyfélszolgálat kialakítását különböző
külső és belső hatások tették szükségszerűvé. A 2008. évi XLII.
törvény kötelezővé tette a szolgáltatók számára a telefonon
érkező fogyasztói bejelentések hangrögzítését és a hangfileok öt éven keresztül történő tárolását. A fogyasztói irodákban szigetszerűen elhelyezkedő telefonos ügyfélszolgálatok
nem voltak alkalmasak ezen követelmények teljesítésére. Az
ügyfelek gyors és pontos ügyintézést várnak el a szolgáltatóktól, ezért vált fontossá társaságunk számára egy korszerű,
de egyszerű menürendszerrel rendelkező telefonos ügyfélszolgálati rendszer bevezetése. A telefonos ügyintézők részleges mentesítése és a gyors adatfeldolgozás érdekében automatikus vízmérőállás rögzítésre nyílik lehetőség a nap 24
órájában.
Az SAP Hungary Kft. által ajánlott BCM megoldás valamenynyi elvárt követelménynek megfelelt. A rendszer határidőre
történő üzembeállítása a külső fejlesztőkön (SAP Hungary
Kft., Korall Kft.) kívül az Informatika és a Vevőszolgálat
munkatársaitól is komoly erőfeszítést igényelt. Az SAP Hungary Kft. részéről finn és lengyel informatikusok is dolgoztak
a projekten. Az SAP-ISU modullal integráltan működő BCM
nem jelentett jelentős betanulási folyamatot a kiválasztott, ügyfélszolgálati tapasztalattal rendelkező munkatársainknak. A
fogyasztók egyszerű menürendszerből, beazonosítási lehetőséggel jutnak el a kiszolgáló ügynökökhöz, így a fogyasztó
adatai azonnal láthatóak, ami jelentősen lerövidíti az ügyintézési folyamatot. A beszélgetés rögzítése és tárolása automatikusan történik a fogyasztók ügyfélkapcsolatain keresztül.
Bármely fogyasztó esetében azonnal látható minden ügyintézésének előzménye, amely nagy segítség a fogyasztóval kapcsolatba kerülő kollégának. Az ügyfélkapcsolatok regisztrálási
kötelezettsége 2010. 03. 01-től kiterjesztésre került a Kereskedelem teljes szervezetére, tehát mind a személyes, mind az
írásos fogyasztói kapcsolatok visszakereshetősége lényegesen
egyszerűsödött. Az ügyfélkapcsolatok regisztrálása statisztikai
szempontok miatt is nagyon fontos lépés volt, hiszen általa
pontos adatot kapunk az irodák ügyfélforgalmáról, az ügyek
időbeni, illetve besorolás szerinti eloszlásáról. Az ügyfélkapcsolatok regisztrálása mellett fontos, hogy a fogyasztói ügyet
–amennyiben az ügyintézés folyamata ezt megkívánja– másik
szervezet részére továbbítani lehessen úgy, hogy az ügymenet
követhető legyen. Ezt a lehetőséget biztosítja számunkra az
SAP PM moduljának szervizjelentési funkciója, mely irányítási szempontból is lényeges fejlesztés volt, mivel a folyamatban
lévő ügyek státusza lekérdezhető, ellenőrizhető az ügymenet,
illetve az ügyintézési határidő betartása. A szervizjelentések

küldésének és fogadásának kiterjesztése az Üzemfenntartás
és Vállalkozás szervezetre vonatkozólag jelenleg folyamatban
van.
Eddigi tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a telefonos ügyfélszolgálati rendszer jól működik, a fogyasztók
várakozás nélkül, vagy rövid várakozási idő után intézhetik
ügyeiket. Ügyfeleink elégedettségének növelése érdekében az
esetlegesen előforduló túlterheltség miatt elvesztett hívások
kezdeményezőit visszahívjuk. Egyre több fogyasztónk tudja
az ügyintézéshez szükséges azonosítószámait, így a kiszolgálás
hatékonyabbá, gyorsabbá vált. A beszélgetés rögzítése miatt fogyasztóink több olyan jellegű ügyet tudnak elintézni telefonon,
amelyet korábban személyes, vagy írásos megkereséshez kötöttünk.
Fogyasztóink
egyre nagyobb
száma
automatikus
írásos
megkereséshez
kötöttünk. Fogyasztóink
egyre nagyobb
száma élélaz az
automatikus
vízmérőállás
vízmérőállás
rögzítésének
lehetőségével,
a rögzítés sikeressége
rögzítésének
lehetőségével,
a rögzítés sikeressége
is folyamatosan javul.
is folyamatosan javul.
Az éles indulást követő hónapokban az ügyfélforgalom az alábbiak szerint alakult:

Az éles indulást követő hónapokban az ügyfélforgalom az alábbiak szerint alakult:
Időszak

Telefonos Ügyfélkapcsolat

Automatikus vízmérőállás
rögzítés

2010. március

1644

356

2010. április

1657

473

2010. május

1685

456

Jövőbeni terveink között szerepel a szervizjelentések kiterjesztése aterveink
vízmű
üzemekre,
ezzel a lépéssel
ellenőrzési
Jövőbeni
között
szerepel a szervizjelentések
kiterjesztéseaa helyszíni
vízmű üzemekre,
ezzel a lépéssel
igénylő fogyasztói
bejelentések
folyamaatevékenységet
helyszíni ellenőrzési tevékenységet
igénylő fogyasztói
bejelentések teljesteljes
folyamata
követhetővé
válik.
Az
automatikus
vízmérő
állás
rögzítés
hatékonyságának
növelése
érdekében
a
6
havi
leolvasásra
ta követhetővé válik. Az automatikus vízmérő állás rögzítés
átállított
területeken fogyasztói
hírleveleketérdekében
küldünk a számlák
mellékleteként.
A hírlevelekben
hatékonyságának
növelése
a 6 havi
leolvasásra
átálrészletesen
tájékoztatjuk
a
fogyasztókat,
a
vízmérőállás
rögzítésének
lépéseiről,
valamint
arról,
hogy a
lított területeken fogyasztói hírleveleket küldünk a számlák
rögzítéshez
szükséges azonosítókat
a számlán hol találja
meg. Új igényként
jelent meg a rögzített
mellékleteként.
A hírlevelekben
részletesen
tájékoztatjuk
a
vízmérőállások
visszaolvasása,
mely
biztonságot
nyújt
fogyasztóinknak
a
z
adatrögzítésben.
fogyasztókat a vízmérőállás rögzítésének lépéseiről, valamintA
rögzített
visszaolvasásának szükséges
fejlesztése folyamatban
van.
arról,vízmérőállás
hogy a rögzítéshez
azonosítókat
a számlán hol
találják
meg.
Új
igényként
jelent
meg
a
rögzített
vízmérőállások
Az SAP BCM alapú Központi Telefonos Ügyfélszolgálat egy korszerű, ügyfél- és felhasználóbarát
visszaolvasása,
amely
nyújt fogyasztóinknak
megoldás,
mely teljes körűen
kielégítibiztonságot
a Társaságunk által támasztott
igényeket, elvárásokat. az
adatrögzítésben. A rögzített vízmérőállás visszaolvasásának
Afejlesztése
Központi Telefonos
Ügyfélszolgálat
a - belföldről helyi tarifával hívható - 06-40-555-222
folyamatban
van.
telefonszámon
Az SAP érhető
BCMel. alapú Központi Telefonos Ügyfélszolgálat egy
korszerű, ügyfél- és felhasználóbarát megoldás, amely teljeskörűen kielégíti a társaságunk által támasztott igényeket,
elvárásokat.
A Központi Telefonos Ügyfélszolgálat a – belföldről helyi tariLéhárt Anita
fával hívható – 06-40-555-222 telefonszámon érhető el.
vevőszolgálati főmunkatárs

Léhárt Anita
vevőszolgálati főmunkatárs

2010. Július
Rövid
tájékoztatás
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2009. első tíz hónapjának adatai dás, stb.) Néhány esetben külső tényezők is segítettek bennünket. A bérjárulékok törvényszerinti csökkentése 17 MFt
megtakarítást, a betéti kamatok magas szintje 7 MFt bevételi
meghatározott,
illetve avan,
tulajdonosi
el- többletet
hozott.
Társaságunknál már több
éves hagyománya
hogy a Víz
Oroszlány
- Kisbér Vízmű Üzem
várásként
megfogalmazott
eredményt.
Világnapja alkalmából „házi”ünnepséget rendezünk, ahol elisA fenti eredményeknek
köszönhetően lehetőségünk nyílt
Csiszár
Kálmán
merésben részesítjük azokat
a dolgozókat,
akik
víziközműAz elvárt
eredmény
– aegyelőre
idő- arra, hogy kifizetésre kerüljenek az eddig tartalékolt bérmaNagy Árpád
szolgáltatás területén arányos
több éves
kiemelkedő
munkát
végez- radványok,
– teljesítése
nem
volt egyszerű
és a bérek a szakszervezettel kötött megállapodás
tek. A március 19-i tatai
rendezvényen ezúttal 36 fő részesült szerint alakuljanak.
feladat.
jutalomban, melyet Bunda István vezérigazgató úr adott át az
Dorog
Üzem
Ahhoz,- EsztergomVízmű
hogy egész évre vonatkozóan
megőrizzük az I-X.
alábbi kitüntetetteknek: A gazdasági válság hatására a 2009
évi üzleti tervünkben megfogalmazott- hónapi
elért
eredményeket,
az
év
hátralévő
időszakában is
Minczér Annamária
hoz képest 225 MFt-al csökkent az árbevételünk, mivel az nagy figyelmet kell fordítani a költségek kordában tartásáÜzemfenntartás
és Vállalkozás
ivóvíz értékesítésben
2 %-kal, a szennyvízelvezetésben és ra, Csiffáry
mivel azGabriella
értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciája
Gálicz
Botos Tamás
Szabó Benjamin
tisztításban
pedig 4,5 %-kal elmaradtunk
a tervezettől.
– az előzőJózsef
év hasonló időszakához viszonyítva - még mindig folytatódik.
Imre György
Szurovcsek Csaba
A fenti veszteségek nem rendítették meg cégünket, hála
Maksahogy
István
annak,
kellő előrelátással Volom
65 MFt Csaba
céltartalékot képez- Víztermelő
A jövő évreBányaüzem
nézve – annak ellenére, hogy a Felügyelő BiMező Zoltán
Dancsó
András
tünk
a 2008.
év üzleti eredményéből,
valamint időben ve- zottság által is elfogadott üzleti tervünk van – még nagyon
Lajos
zettünk be intézkedéseket a kieső árbevétel kompenzálására. sokPázsit
a bizonytalansági
tényező a tervezésben. A gazdaságkuHegedűs
Ferenc
Az I-IX. hó eredmény kimutatásából látszik, hogy a vezetői tatói
előrejelzések
szerint a fogyasztás – így a vízfogyasztás
intézkedések és ezek elkötelezett végrehajtása – az üzemek – Éles
csökkenése
Irányítóközpont
Zoltánvárható továbbra is. Ennek ellenére biztosnak
és más szervezeti egységek által – meghozták a kitűzött látszik,
Kácsahogy
Irénaz ez évi nyereségünk feletti eredményt várdr. NagyaZoltán
Baliné Varga
Ágnesbevételek pótlására
eredményt.
A kieső
legnagyobb ered- nak el tőlünk a jövő évben. A bevételeket befolyásoló állami
Pénzesvégzett
Edina saját munkák díjmegállapítás még nem történt meg, és nem született meg
Baranyai
Tibor
ményt
a beruházások
kivitelezésében
arányának
hatására eddig 110 a Tatabánya
bérek emelésére
érdekegyeztető
Risóczki István
Czunyinénövelésével
Venczel értük el, amelynek
– Tatavonatkozó
– BIRV Vízmű
Üzem tanácsi ajánlás
MFt-al
javult a saját teljesítményünk.
JelentősKatalin
tétel a költség- sem, amelyet nagy valószínűséggel betartat velünk a fő tulajViktória
Szerdahelyi
megtakarításban
nélkül –
az igénybe- donosunk,
MNV Zrt.
Péczelyaz
Tamás
Czuczor Péter – a teljesség igénye
dr. Szigligeti
János
vett szolgáltatások 35 MFt-al történő csökkentése, amelyet
Kupeczik
János
Szoboszlai
Zoltánné
Király
Dórael, hogy több területen
Mindezekből látszik, hogy a jövő évben is a költségazzal
értünk
külsők helyett
saját erőNagy Horváth
János lesz a meghatározó társaságunk
takarékos
gazdálkodás
Tompa
Beáta
Léhárt
Anita
vel végeztettünk el munkákat. (pl. vízóracsere, postakihorLipót József
működésében.
Lollok Katalin

minden esélyünk
meg van arra,
„A Víz kincs -alapján
a környezet
érték!”
hogy teljesítsük az üzleti tervünkben

Sokszínû
Víz
Világnapja„minõség”...
ünnepség Társaságunknál
A társaságunknál működő Integrált

A Víz Világnapja alkalmából
kiírt pályázat
nyertes
Irányítási Rendszert
a 2000. évben
elsőkéntmárcius
bevezetett
minőségirányítási
alkotásainak díjazására
23-án,
a tatabányai
alrendszeréről , röviden csak ”minőIrányítóközpontunk
tanácstermében került sor. A
ségügyként” emlegetjük. Ez nem lehet
díjátadó ünnepségen
a megjelenteket Kreitner Kriszvéletlen…
tina társaságunk PR vezetője köszöntötte, majd dr.
A három tanúsított – minőségSencz József társaságunk
vezérigazgatóirányítási gazdasági
(MIR), környezetirányítási
(KIR),
munkahelyi
egészségvédelmi
helyettese mondott
köszöntő
beszédet.
Tanácsés
biztonsági
(MEBIR)
–
a
tanúsítás
termünk zsúfolásig megtelt, a gyermekek izgatotelőtt levő információbiztonsági (IBIR)
és a tervezés alatt álló vízbiztonsági (WSP) rendszerek közös
eleme a vonatkozó terület elvárt MINŐSÉGE iránti követelmények teljesítése:

- a minőségirányítás: a FOGYASZTÓINK számára minőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtása;
- a környezetirányítás: a TERMÉSZETI KÖRNYEZET minőségének fenntartása, fejlesztése;
- a munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a minőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése
MUNKATÁRSAINK egészségéért és biztonságáért;

- az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő

tan várták
az ajándékokat.
A nyertesek
INFORMÁCIÓ
minőségének
biztosítása; között volt
óvodás,
és középiskolás
tanuló, egyéni
- a kisiskolás
vízbiztonság:
a SZOLGÁLTATOTT
IVÓ-és
VÍZ -díjazott
a fogyasztók
egészséget
garantáló vették
- minő-át
csoportos
egyaránt,
akik örömmel
ségének elérése, ill. megtartása.
az értékes ajándékokat Bunda István vezérigazgatótól,
Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött…
Szabó Páltól valamint dr. Sencz József gazdasági-,
idei, első
vezetőségi
felülvizsgálat
2009. évre
dr. Az
Kovács
György
Zoltán
műszaki által
vezérigazgatóelfogadott célkitűzések fontos társasági szintű, team munhelyettesektől.
kában végrehajtandó fejlesztési feladatokat határoztak meg,
többek között:
-

stratégia alkotás,
energiaracionalizálás,
Contact Center kialakítás,
foglalkozás egészségügy átalakítás,
Vízbiztonsági Terv (WSP) készítés,
MEBIR kiterjesztés,
Humán erőforrás gazdálkodás fejlesztés,
Műszaki
Információs
Rendszer
2009
feladatainak megvalósítása.
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évi üzleti tervünkben megfogalmazott- hónapi elért eredményeket, az év hátralévő időszakában is

VÍZ
VÍZújság
ra, mivel az értékesítési mennyiségek csökkenő
tendenciája

.oldal
újság
hoz
képest 225 MFt-al csökkent az árbevételünk, mivel az nagy figyelmet kell fordítani a költségek kordában
újságtartásá-

ivóvíz értékesítésben 2 %-kal, a szennyvízelvezetésben és
tisztításban pedig 4,5 %-kal elmaradtunk a tervezettől.
– az előző év hasonló időszakához viszonyítva - még mindig folytatódik.
A fenti veszteségek nem rendítették meg cégünket, hála
annak, hogy kellő előrelátással 65 MFt céltartalékot képezA jövő évre nézve – annak ellenére, hogy a Felügyelő BiA Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium ebben az évben
tünk a2009.
2008. évdecember
üzleti eredményéből, valamint időben ve- zottság által is elfogadott üzleti tervünk van – még .oldal
nagyon
Európa
kulturális
fővárosát, aPécset
választotta
az orszázettünk
be intézkedéseket
kieső árbevétel
kompenzálására.
sok a bizonytalansági tényező a tervezésben. A gazdaságkugos Az
Víz I-IX.
Világnapi
rendezvények
fő helyszínéül.
országos
hó eredmény
kimutatásából
látszik, Az
hogy
a vezetői tatói előrejelzések szerint a fogyasztás – így a vízfogyasztás
Víz intézkedések
Világnapi gyermekpályázat
díjátadó
ünnepségét
az üzemek
eszés ezek elkötelezett végrehajtása – az
– csökkenése várható továbbra is. Ennek ellenére biztosnak
tergomi
Duna
Múzeum
szervezésében
bonyolították
le
a
és más szervezeti egységek által – meghozták a kitűzött
látszik, hogy az ez évi nyereségünk feletti eredményt vár2009. elsőmegjelent
tíz hónapjának
adatai dás, stb.) Néhány esetben külső tényezők is segítettek benszervezők.
A központi
Szabó Imre
eredményt.
A kieső rendezvényen
bevételek pótlására
a legnagyobb
ered- nak el tőlünk a jövő évben. A bevételeket befolyásoló állami
alapján minden esélyünk meg van arra, nünket. A bérjárulékok törvényszerinti csökkentése 17 MFt
ményt a beruházások
kivitelezésében
végzettLászló
saját munkák
díjmegállapítás még nem történt meg, és nem született meg
környezetvédelmi
és vízügyi
miniszter és Kóthay
vízühogy teljesítsük az üzleti tervünkben megtakarítást, a betéti kamatok magas szintje 7 MFt bevételi
arányának növelésével
értük el, amelynek
hatására
eddig 110 a bérek emelésére vonatkozó érdekegyeztető tanácsi ajánlás
gyi szakállamtitkár,
akik meghatározott,
ajándékokat
adtak
át
a
gyerekeknek
illetve a tulajdonosi el- többletet hozott.
MFt-al javultnyújtottak
a saját teljesítményünk.
Jelentős kiemelkedő
tétel a költség- sem, amelyet nagy valószínűséggel betartat velünk a fő tulajés kitüntetéseket
át a vízügyi
ágazatban
várásként
megfogalmazott
eredményt.
megtakarításban
–
a
teljesség
igénye
nélkül
–
az helyeigénybe- donosunk,
az MNV Zrt. köszönhetően lehetőségünk nyílt
A fenti eredményeknek
munkát végző szakembereknek. Társaságunk egy első
vett
szolgáltatások
35
MFt-al
történő
csökkentése,
amelyet
Az elvárt
eredménykiemelkedően
– egyelőre idő- arra, hogy kifizetésre kerüljenek az eddig tartalékolt bérmazetti díjat ajánlott fel az országos
pályázaton
Mindezekből látszik, hogy a jövő évben is a költségazzal értünk el, hogyarányos
több területen
külsőknem
helyett
erő- radványok,
–
teljesítése
volt saját
egyszerű
és a bérek a szakszervezettel kötött megállapodás
szereplő óvodás korú pályázó számára, melyet Kreitner
Krisztakarékos
gazdálkodás lesz a meghatározó társaságunk
vel végeztettünk el munkákat.
(pl. vízóracsere, postakihor- szerint alakuljanak.
feladat.
tina PR vezető adott át a deszki kisóvodás képviselőjének.
működésében.
A gazdasági válság hatására a 2009
Ahhoz, hogy egész évre vonatkozóan megőrizzük az I-X.
évi üzleti tervünkben megfogalmazott- hónapi elért eredményeket, az év hátralévő időszakában is
hoz képest 225 MFt-al csökkent az árbevételünk, mivel az nagy figyelmet kell fordítani a költségek kordában tartásáivóvíz értékesítésben 2 %-kal, a szennyvízelvezetésben és ra, mivel az értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciája
tisztításban pedig 4,5 %-kal elmaradtunk a tervezettől.
– az előző év hasonló időszakához viszonyítva - még minAz előző évekhez hasonlóan ebben az évben is felmerült az ismeretterjesztő
előadásokat a környezetvédelmi hónapok
dig-folytatódik.
A társaságunknál
működő
Integrált
az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő
A fenti
rendítettékkommunikációval
meg
cégünket,
hálaeseményein.
igény arra,
hogyveszteségek
intenzívebb,nem
hatékonyabb
Irányítási Rendszert
a 2000. évben
elINFORMÁCIÓ
biztosítása;
annak,
kellő előrelátással
65 MFt céltartalékot
képezA jövő
évre nézve –minőségének
annak ellenére,
hogy a Felügyelő Bisegítsük
előhogy
a csapvíz
társadalmi
elfogadottságát.
A MaVíz
sőként
bevezetett
minőségirányítási
a
vízbiztonság:
a
SZOLGÁLTATOTT
IVÓtünk
a
2008.
év
üzleti
eredményéből,
valamint
időben
vezottság
által
is
elfogadott
üzleti
tervünk
van – még nagyon
PR Munkacsoportja a tagszervezetek
igényeinek
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, röviden
csak ”minő- sok a bizonytalansági
VÍZ - a fogyasztók
egészséget
garantáló
- minőzettünk
be
intézkedéseket
a
kieső
árbevétel
kompenzálására.
tényező
a
tervezésben.
A
gazdaságkuvételével 2009-re „Csapvíz
- Mindig megengedheted
ségügyként”
emlegetjük.
Ez magadnem
lehet tatói előrejelzések
ségének elérése,
ill.amegtartása.
Az I-IX. hó eredmény
kimutatásából
látszik, hogy
a vezetői
szerint
fogyasztás – így a vízfogyasztás
nak!” címmel ismét elkészített
egy csapvizet népszerűsítő PR
véletlen…
intézkedések és ezek elkötelezett végrehajtása – az üzemek –
csökkenése
várható
továbbra
is. Ennek
ellenére biztosnak
Mozgalmas évet tudhatunk magunk
mögött…
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hogy
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a
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nak
el
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a
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arányának
növelésével
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hatására
eddig
110
a
bérek
emelésére
vonatkozó
érdekegyeztető
tanácsi
ajánlás
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(IBIR) sem, amelyet nagy valószínűséggel betartat velünk a fő tulajbemutatása,
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vizek háttérbe
szorítása.
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–
a
teljesség
igénye
nélkül
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az
donosunk,
az MNV Zrt.
és a tervezés alatt álló vízbiztonsági (WSP) rendszerek közös
- stratégia alkotás,
pányhoz
aktívan
kapcsolódott
társaságunk
is,csökkentése,
mint a MaVízamelyet
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szolgáltatások
35
MFt-al
történő
eleme a vonatkozó terület elvárt MINŐSÉGE iránti követelMindezekből
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értünk
több területen
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helyett
saját erőszervezete
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vel
végeztettünk
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(pl.
vízóracsere,
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Center
kialakítás,
rajzpályázatunkat is, valamint ebben a szellemben tartottunk
működésében.
- a minőségirányítás: a FOGYASZTÓINK számára mi- foglalkozás egészségügy átalakítás,
nőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtása;
- Vízbiztonsági Terv (WSP) készítés,
- a környezetirányítás: a TERMÉSZETI KÖRNYE- MEBIR kiterjesztés,
ZET minőségének fenntartása, fejlesztése;
- Humán erőforrás gazdálkodás fejlesztés,
- a munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a mi- Műszaki
Információs
Rendszer
2009
évi
nőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése
feladatainak
megvalósítása.
A
társaságunknál
működő
Integrált
- az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő
MUNKATÁRSAINK egészségéért és biztonságáért;
A Szervezet
az elsőRendszert
félévben két
előadóiévben
ülést elkeresek voltak,
amit alátámasztott
a nagy
létszámú, 45-50 fős
Irányítási
a 2000.
INFORMÁCIÓ
minőségének
biztosítása;
szervezett,
amelyek
a
Magyar
Mérnöki
Kahallgatóság
is.
sőként bevezetett minőségirányítási
- a vízbiztonság: a SZOLGÁLTATOTT IVÓalrendszeréről
, röviden csak
”minőmara által
minősített, kreditpontos
előadói
VÍZ
- a fogyasztók
egészséget
garantáló
A Társaság
XXVIII.
Országos
július- 7.minőés
w wVándorgyűlésére
w .e d v r t .hu
emlegetjük.
Ez nem
lehet
ülések ségügyként”
voltak. Januárban
a BMGE
Vízi
ségének
elérése,
ill.
megtartása.
8. között került sor Sopronban, ahol területi szervezetünk
Közmű véletlen…
és Környezetmérnöki Tanszékéről részéről
Mozgalmas
tudhatunk magunk mögött…
7 fő vettévet
részt.
dr. Melicz Zoltán egyetemi adjunktus „A
A három tanúsított – minőségtisztújítását
megelőzően
még az
idén2009.
célszerű
Az2011.
idei, évi
első
vezetőségi
felülvizsgálat
által
évre
Biowin irányítási
3 szoftverrel
végzett
szimulációs Az MHT
(MIR),
környezetirányítási
a szakosztályok
és
területi
szervezetek
új
tisztségviselőinek
a
elfogadott
célkitűzések
fontos
társasági
szintű,
team
munvizsgálatok tapasztalatai az
ÉDV Zrt.
két szennyvíztisztító
te(KIR),
munkahelyi
egészségvédelmi
megválasztása.
A
társaság
alapszabályának
megfelelően,
így
az
kában végrehajtandó fejlesztési feladatokat határoztak meg,
lepén” és dr. Darabos Péter
adjunktus
a „Hálózatreés egyetemi
biztonsági
(MEBIR)
– a tanúsítás
áprilisi
előadói
ülésünkön megválasztottuk a Jelölőbizottság
többek
között:
konstrukció K+F, eredmények
és feladatok”,
majd áprilisban
előtt levő
információbiztonsági
(IBIR)
tagjait, akik Kondé Béla, dr. Varga György Péter, Kiss József
az ÉDV
részéről
Pápai
főmunkatárs
„Megújuló közös
e- és Tóth- Attila
és aZrt.
tervezés
alatt
álló Zoltán
vízbiztonsági
(WSP)arendszerek
tagtársaink.
stratégia
alkotás,A Területi Szervezet Jelölőbizottsága
nergiaforrások
felhasználása
azelvárt
ÉDV Zrt.-nél”,
valamint
eleme a vonatkozó
terület
MINŐSÉGE
irántiBotos
követela novemberi
tisztújító
taggyűlésig várja a tagtársak ajánlásait
- energiaracionalizálás,
mények
teljesítése:
Tamás
régióvezető
és Minczér Annamária telepvezető „Alter- az új tisztségviselők megválasztásához (elnök, titkár és 4 fő
- Contact Center kialakítás,
natív energiaforrások hasznosításának lehetőségei az eszter- vezetőségi tag).
- a minőségirányítás: a FOGYASZTÓINK számára mi- foglalkozás egészségügy átalakítás,
gomi szennyvíztisztító telep energiafelhasználása csökkentése
nőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtása;
- Vízbiztonsági Terv (WSP) készítés,
érdekében” címmel tartottak előadást. Az előadások aktuális
Tóth Mária
a
környezetirányítás:
a
TERMÉSZETI
KÖRNYEproblémák, feladatok és azok megoldásaival foglalkoztak. Si- MEBIR kiterjesztés,
titkár
ZET minőségének fenntartása, fejlesztése;
- Humán erőforrás gazdálkodás fejlesztés,
- a munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a mi- Műszaki
Információs
Rendszer
2009
évi
nőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése

Országos Víz Világnapja ünnepség Pécsett

Rövid tájékoztatás gazdasági helyzetünkrõl

MaVíz
PR Szakmai
Nap ismét a Csapvíz jegyében
Sokszínû
„minõség”...

Magyar
Hidrológiai
Társaság Komárom-Esztergom
Sokszínû
„minõség”...
Megyei Területi Szervezete
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Kerékpáros vetélkedők a jeles napok jegyében
2010. április 23-án Esztergomban 35 esztergomi és
párkányi felső tagozatos diák rendhagyó tananyagot
sajátított el – a megszokottól eltérő tanítási napon –
egy kerékpáros vetélkedőn, a Föld napja alkalmából. A
7 helybéli iskola csapatai nagy lendülettel vágtak neki a
megpróbáltatásoknak. A versenyzőknek 6 állomás érintésével kellett átkerekezniük Esztergom városán, ahol
figyelmesen hallgatták az előadásokat, melyek a városi
vízisportról, a környezetvédelemről, ökológiáról, a biztonságos közlekedésről, valamint a Dunáról szóltak. A
rendőrség által az Erzsébet-parkban felállított ügyességi
pálya próbára tette egyensúlyérzéküket, ezzel együtt remek szórakozást is nyújtott nekik. Az ügyességi versenyen a három legjobb eredményt elérő csapat a Euroflow
Zrt. ajándékaival térhetett haza. A csapatok a nap végén
a Duna Múzeum udvarán teszt kitöltésével próbáltak
visszaemlékezni az elhangzott előadások anyagára. Ennek eredményeként az idén először induló Dobó Katalin
Gimnázium csapata lett az első.
Tatán is megrendeztük az idén májusban a Madarak és
Fák napja alkalmából a lassan már jubiláló rendezvényt a
helyi felső tagozatosoknak. Társaságunk a Víz Világnapjától a Környezetvédelmi Világnapig tartó időszakban
kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos gondolkodásmód fejlesztésére is. Az Öreg-tó partjáról induló és a MH
25. Klapka György Lövészdandár Laktanyájában végződő
versenyen nyolc állomás várta a résztvevőket, ahol
előadások keretében sok fontos ismeretanyagra tehettek
szert a környezet- és vízvédelem, a természetismeret- és
kultúra, valamint a honvédség és a polgári védelem feladatairól. Az első helyezett a Kőkúti Általános Iskola

Fazekas utcai Tagiskolájának „Smile” csapata lett. Ezzel ismételten megvédték első helyüket, hiszen már harmadik
éve ők kerültek ki győztesen a versenyből! A verseny jó
hangulatban telt el, bizonyítva a szervezők által kitűzött
célt, miszerint környezetünk és a víz védelme évről-évre
fontosabbá válik.
Társaságunk köszönetet mond az állomásokon helyt
álló intézményeknek, társaságoknak, (Duna Múzeum,
ÉDUKÖVIZIG, Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, Esztergomi Evezősök Hajósegylet, Esztergom és Tata
Városi Rendőrkapitányság, Tatai Mezőgazdasági Zrt.,
Magyar Madártani Egyesület, Által-ér Szövetség, Török
Autós Iskola, MH 25. Klapka György Lövészdandár)
lelkiismeretes, aktív munkájukért és támogatásukért.
Külön köszönjük a Polgári Védelem Tatai és Tatabányai
Kirendeltség dolgozóinak a segítségét, hogy az idei évben először színesítették e nemes küzdelmet! Minden
résztvevő állomáshely segítségét köszönjük, jövőre újra
találkozunk, mert „A víz kincs, a környezet érték!”.

Hagyományos Környezetvédelmi Világnap a Csónakázó-tónál
Június 5-én – a Környezetvédelmi Világnap alkalmából – büfében lehetett beváltani. Nagy sikere volt még a „Gyalonagyszabású rendezvényt szervezett a város polgármesteri hi- goljunk, fussunk a Földért!” teljesítménytávnak is.
vatala a tatabányai Csónakázó-tónál. Természetesen társaságunk, mint a térség legjelentősebb víziközmű-szolgáltatója
is részt vett a kiemelt környezetvédelmi eseményen. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. Színesítette az eseményt,
hogy minden résztvevő viselt valami zöldet, azzal is jelezve
környezettudatos elkötelezettségét, a természet iránt érzett
felelősségét. Kellemes színfoltja volt a rendezvénynek társaságunk kiállító sátra is, ahol különféle vizes játékokban vehettek
részt a vállalkozó szellemű látogatók. A központi témánk az
éghajlatváltozás volt és a figyelem felhívása a különböző vizes
szélsőséges helyzetekre és víztakarékossági praktikákra. Ebben
a témában segítségünkre volt a szomszédos sátor is, ahol a Tatabányai Klímakör tartott előadást a környezet megváltozásai
miatt kialakult veszélyhelyzetekről.
Az egyes versenyállomásokon kapott zsetonokat az ÖKO-
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Még mindig a víz az Úr!
A víz az élet alapvető forrása, de ugyanakkor veszélyforrása is lehet.
Az utóbbi időben történő esőzések az egész ország
terüle-tén nagymértékben emelték folyóink vizének
szintjét, és emellett hatalmas belvizes területek keletkeztek, ahonnan a mai napig nem tudott a víz lefolyni.
Működési területünkön az Esztergom-Dorog Vízmű
Üzem üzemeltetési területén kellett jelentős árvízi
védekezést folytatni, ahol a Duna rövid időre szinte
minden évben veszélyezteti a mindennapi életet.
Amikor az előrejelzések árvízre figyelmeztetnek, milyen feladataink vannak, mire kell kiemelten figyelni?
Részvénytársaságunk alaptevékenysége az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, amit árvízi helyzet
esetén is el kell végezni.

Ivóvízellátás

Esztergom egyik jelentős vízbázisa a Prímás-sziget déli
részén helyezkedik el, mely 3 db csápos kútból és 1 db
ablakos kútból áll. A 2004. évi dunai vízszennyezés óta
részvénytársaságunk megoldotta a város karsztvízzel történő ellátását, így a másik jelentős vízbázis az
AQUA EURÓPA Kft. által üzemeltetett IV/C és Ágnesereszke.
A szigeten lévő vízbázison a legnagyobb árvízszint sem
okozott eddig gondot. A csápos kutak és az ablakos
kút küszöbmagassága biztosítja, hogy a legnagyobb
árvízszint feletti vízszintnél is megoldható a biztonságos üzemeltetés. A kutakból kiemelt víz minősége
nem romlik, de a biztonság érdekében az aktív klórtartalmat meg kell emelni. Ennek megfelelően az árvíz
megérkezése előtt biztosítani szükséges a kutaknál,
hogy a megfelelő mennyiségű nátrium-hypoklorit rendelkezésre álljon.
A karsztvíz Esztergomba történő bevezetésével – mely
a csápos I-es kútra telepített szivattyúval történik – a
város ivóvízellátásának biztonsága nagymértékben
fokozódott, hiszen lehetőség nyílik, hogy a város vízellátását teljes egészében karsztvízzel oldjuk meg havária
esetén.
Az ivóvízhálózat árvizes üzemeltetésénél két fontos
szempontot kell figyelembe venni:
A védekezés közelében a meghibásodások javítását a
védelemvezetővel mindig egyeztetni szükséges, hiszen
a hiba feltárásával veszélyeztethetjük a védekezést.
Hiba esetén biztosítani kell a folyamatos üzemeltetést

annak érdekében, hogy a csővezetékek állandó nyomás
alatt legyenek. Így elkerülhető az esetleges csőrepedés
helyén a hálózat szennyeződése, hiszen a nyomás alatt
lévő csőbe a szennyeződés nem tud bekerülni, a víz csak
ki tud folyni a csőből. Amennyiben a megfelelő nyomás
nem biztosítható, úgy a vezetékszakasz kizárásával kell
megszüntetni a hibát, de ilyenkor az árvíz levonulása
után történő javításnál fokozott figyelmet kell fordítani
a fertőtlenítésre.
Az árvíz levonulása után az utak takarítását,
fertőtlenítését, a rendszerek ellenőrzését, esetleges
károk felmérését és megszüntetését mihamarabb el kell
végezni.

Szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás
A szennyvíztisztító telep a város észak-keleti részén az
árvízvédelmi töltésen a mentett oldalon, a legnagyobb
árvízszint felett helyezkedik el. Ennek megfelelően a
szennyvíztelepen árvízvédelmi intézkedés nem szükséges.
A szennyvízelvezető rendszer alapvető problémája a
folytonossági hiba, melynek megfelelően a csatornába
beszivárgó talajvíz növeli az elvezetendő vízmennyiséget. Mivel Esztergom szennyvízhálózatának 2/3 része
még egyesített hálózat, így az átemelőknél ez nem okoz
problémát, mert megfelelő kapacitással rendelkezünk.
A szennyvízelvezető rendszeren üzemelő 8 db átemelő
közül üzemeltetés szempontjából kulcsfontosságú a
Molnár soron lévő átemelő működtetése. Itt 500 cm-es
dunai vízállás felett 24 órás szolgálatot kell elrendelni
az üzemmenet biztosítása érdekében. A 330 cm-es
vízállásnál a külső – a csapadék levezetésére szolgáló –
zsilipet le kell zárni, majd ha a Duna a 600 cm-t is eléri,

2010. Július

akkor az alsó csigatérben lévő zsilipet is szükséges zárni, és a felső szinten lévő csigatérben a csigaszivattyút
üzembe kell helyezni. Csapadék esetén az üzemmenetet kézi vezérléssel kell irányítani, hogy a város felől
érkező nagy mennyiségű vizeket el tudjuk vezetni.
Az Árok úti átemelő telepnél a csapadékleválasztó
zsilipet 390 cm-es vízállásnál le kell zárni, esetleges
átszivárgásokat az aknában homokzsákokkal kell megszüntetni.
A szigeten lévő átemelőt 600 cm feletti vízállásnál
áramtalanítani kell, de az előrejelzésnek megfelelően
az ott lakó fogyasztókat és vállalkozásokat értesíteni
szükséges.
Az átemelők üzemeltetésénél nagyobb figyelmet kell
még fordítani a Nefelejcs utcai átemelő működésére,
hiszen ennek meghibásodása, nagyobb mennyiségű
csapadék érkezése esetén a déli városrészben vízelvezetési problémákat vethet fel, mely esetben közegészségügyi vészhelyzet alakulhat ki. Az árvizes helyzetben az átemelők üzemeltetésénél a diszpécserszolgálat
felelőssége növekszik, hiszen nem elég naponta többször ellenőrizni a megfelelő üzemeltetést. Az energia
betáplálás, vagy más egyéb meghibásodások az egyébként is nehéz helyzetet pillanatok alatt vészhelyzetté
alakíthatják. Itt említem meg az aggregátorok „hadrafoghatóságának” biztosítását, hiszen energiaellátás
nélkül az üzemeltetés nem biztosítható.
Elsődleges az átszivárgó vizek megfelelő lokalizálása,
nem a csatornába történő elvezetése a megoldás. Ezért
a folyamatos ellenőrzésnek fontos szerepe van.
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2010. június elején a Duna 752 cm-rel tetőzött, mely az
üzemeltetésünkben nagyobb fennakadást nem okozott.
Az árvédelmi tervnek megfelelően az Esztergom-Dorog Vízmű Üzem megfelelően felkészült. A szolgálatok
ellátásában az ÜFV segítséget nyújtott.
Az egyetlen műszaki meghibásodás a vízbázis energiaellátásán történt, ugyanis 2010. 06. 01-jén a vihar a csápos
III. kút irányába lévő betáplálást leszakította, melynek
helyreállítása több próbálkozás ellenére sem sikerült,
így az árvízi felkészülést egyoldali energia ellátással kellett megkezdeni. Az árvíz levonulásáig további
meghibásodások nem történtek, így az árhullám levonulása után ezt a hibát is sikerült elhárítani.
A 10 napig tartó árvízi készültség után, az árhullám
levonulását követően, a Prímás-szigeti átemelőt újraindították a kollégák, és a takarítás után az üzemeltetés
visszatért a szokásos keretek közé.
Az idei rendkívüli csapadékos időjárás országos szinten
sok helyen katasztrófa helyzetet teremtett.

Ez nemcsak a szakmánk felelősségére és kötelezettTermészetesen a védekezés folyamán a védelem- ségeire, de annak korlátaira is figyelmeztet.
vezetővel, a katasztrófavédelemmel és a védekezésben
Botos Tamás
résztvevő hatóságokkal szoros kapcsolattartás szükDorog-Esztergom
régióvezető
séges, a kölcsönös tájékoztatás elengedhetetlen.
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STRATÉGIA-ALKOTÁS?!
Igen, már az ókori görögök is……
A perzsa háborúk kényszerítették rá a görög vezetőket, hogy a
hadjáratok kimenetelét ne bízzák
pusztán a véletlenre: dolgozzák ki a
győzelemhez, a célhoz vezető utat és
még az összecsapás előtt vegyék figyelembe azokat a tényezőket, amelyek eldöntik a csata kimenetelét.
A stratégia (stratos=hadsereg) a
hadászat, a hadvezetés művészete volt.
Miért fontos egy cég életében a stratégia mentén történő
tervezés, a stratégiai gondolkodás?
A háborúban a győzelem élet-halál kérdése, akárcsak napjainkban az üzleti életben egy cég számára a talpon maradás
vagy a siker.
A meghatározott tevékenységet végző (ez a küldetés vagy miszszió) gazdálkodó szervezetek életében a stratégia központú
vezetés nem más, mint – az állandóan változó körülmények
között – egy jövőbeni állapot (jövőkép, vagy vízió) eléréséhez
vezető alternatív utak folyamatos keresése, kijelölése. Az utak
közötti választás a stratégiai döntés. A stratégia tehát azt az
utat írja le, amelyet a szervezet céljai elérése érdekében követ a
környezetében észlelt fenyegetések és lehetőségek figyelembe
vételével a rendelkezésére álló erőforrások – erősségek,
fejlesztendő területek - számba vételével.
A stratégiaalkotás egy folyamat, melynek fő lépései - az
irányítási rendszerek működtetésénél Társaságunknál is régóta alkalmazott, a folyamatos fejlődést biztosító- P (tervezés) D
(megvalósítás) C (ellenőrzés) A(beavatkozás) irányítási ciklus
szakaszait követik az alábbiak szerint:

1. A stratégia tervezése
A stratégia tervezésének első lépése a helyzetfelmérés, majd a
stratégiai főirányok és a célkitűzések meghatározása.
A helyzetfelmérés alapja a külső környezet (jogi és politikai, gazdasági, technológiai, társadalmi) által meghatározott lehetőségek, fenyegetések és a belső környezet (cégérték,
vezetés, erőforrások) együttes hatásából eredő erős pontok
és fejlesztendő területek azonosítása, azaz a „honnan indulunk” meghatározása. A stratégiai főirányok és célkitűzések
a jövőkép által vezérelve a „hová és hogyan akarunk” eljutni
kérdésre adnak alternatívákat.
A stratégia tervezése korszerű menedzsment technikák (ABC
analízis, SWOT elemzés, stb…) alkalmazásával történik.
A stratégia tervezésének irányítása a stratégiai változatok
közötti döntés felső vezetői feladat és kompetencia.
A társaság stratégiáját a tulajdonos hagyja jóvá.

2. A stratégia megvalósítása
A jóváhagyott stratégiai célkitűzések megvalósítására évente
funkcionális program készül, mely rögzíti az elvégzendő feladatokat (projekteket), a felelősök megnevezésével és a határidő
kijelölésével.

3. A stratégia felülvizsgálata
Meghatározott időközönként a programok teljesítését és a
stratégiai mutatószámok alakulását értékelni kell. Az értékelés
eredményeként meghatározott intézkedések megerősíthetik az
elhatározott stratégiai irányok teljesítését, de elrendelhetik a
stratégia változtatását is.

4. A stratégia módosítása
A stratégia módosításához vagy megváltoztatásához a stratégia tervezésekor alkalmazott elemzéseket kell elvégezni,
melynek alapján a felső vezetés meghatározza az új stratégiai
főirányokat.
Társaságunk 2010-2012 évre beterjesztett stratégiáját a tulajdonos 2009. év végén elfogadta.
A helyzetfelmérés eredménye az alábbi területekre határozott
meg stratégiai főirányokat:
- Piaci célok
- Víziközmű szolgáltatás fejlesztése
- Vagyongazdálkodás
- Szervezeti és irányítási célok
- Gazdasági célok
- Társadalmi követelményeknek való megfelelés.
A stratégia megvalósításához 2010 évre vonatkozó Fejlesztési program team munkában készült el és a felső vezetés
2010. március 1-vel hagyta jóvá. A Fejlesztési program megvalósulásának nyomon követését az Ellenőrzés és Minőségügy
végzi, melyről 2010. novemberében kell a Felügyelő Bizottság
ülésén beszámolnia.
Folyamatban van a Stratégiaalkotás, Integrált Irányítási
Rendszer eljárás hatályba helyezése, mely rögzíti a stratégiaalkotás folyamatában elvégzendő feladatokat és megjelöli a
felelősöket.
A stratégia tervezése és a célok teljesítéséhez a munkatársak
megnyerése az egyik legfontosabb felső vezetői feladat.
Hogy mi a titka?
„…az a képesség és akarat, mely a közös cél megvalósítására
sorakoztatja az embereket és a jellem, mely bizalmat sugall...”
(Montgomery)
Tehát a stratégia az üzleti életben is művészet és sikeres megvalósítása alkotás……
Diószegi Eszter
ellenőrzési és minőségügyi vezető

2010.
Július
2009.
december
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Rövid tájékoztatás
gazdasági
helyzetünkrõl
Együttműködési
megállapodás
a Tatabányai
Klímakör
Közhasznú Egyesülettel
2009. első tíz hónapjának adatai dás, stb.) Néhány esetben külső tényezők is segítettek ben-

alapján minden esélyünk meg van arra, nünket. A bérjárulékok törvényszerinti csökkentése 17 MFt
Az együttműködés területei
hogy teljesítsük az üzleti tervünkben megtakarítást, a betéti kamatok magas szintje 7 MFt bevételi
meghatározott, illetve a tulajdonosi el- többletet hozott. 1. A fenntartható fejlődés, a környezet állapota, a társadalom környezeti ismeretei
várásként megfogalmazott eredményt.
A fenti eredményeknek
köszönhetően magatartása
lehetőségünk szoros
nyílt
és környezettudatos
Az elvárt eredmény – egyelőre idő- arra, hogy kifizetésre
kerüljenek
az
eddig
tartalékolt
bérmaösszefüggésben állnak. Ezért fontos, hogy
arányos – teljesítése nem volt egyszerű radványok, és a bérek
szakszervezettel
kötött megállapodás
a alakosság
szemléletmódja
formálható,
feladat.
szerint alakuljanak.környezettudatos gondolkodás felé irányíthatóévre
legyen,
akár személyes
példaadással
A gazdasági válság hatására a 2009
Ahhoz, hogy egész
vonatkozóan
megőrizzük
az I-X.
is.
évi üzleti tervünkben megfogalmazott- hónapi elért eredményeket, az év hátralévő időszakában is
A környezet
ügyének
kérdése tartásáma már
hoz képest 225 MFt-al csökkent az árbevételünk, mivel az nagy figyelmet kell2.fordítani
a költségek
kordában
nem
szakítható
el
a
gazdasági,
társadalmi,
szociális
és
kulturális
ivóvíz értékesítésben 2 %-kal, a szennyvízelvezetésben és ra, mivel az értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciája
kérdésektől
következésképpen
megtalálni
tisztításban pedig 4,5 %-kal elmaradtunk a tervezettől.
– az előző sem,
év hasonló
időszakáhozfontos
viszonyítva
- mégminden
minolyan
apró lépést, amely a szemléletformálást és a környezetért
dig folytatódik.
veszteségek
rendítették
hála történő tenni akarást segíti.
2010.A fenti
március
23-ánnemaz
ÉDV meg
Zrt.cégünket,
tatabányai
annak,
hogy
kellő
előrelátással
65
MFt
céltartalékot
képezjövő évre
nézve – annak
ellenére,
hogy a Felügyelő
környezetet
a következő
generációk
számára BibizIrányítóközpontjában írta alá Boda Andrásné a Tatabányai 3. AzAélhető
tünk a 2008. év üzleti eredményéből, valamint időben ve- tosítani
zottság tudjuk,
által is elfogadott
üzleti
tervünk„csökkentjük”.
van – még nagyon
a
globalizáció
ártalmait
Klímakör
Közhasznú
Egyesület
elnöke
és Bunda
István az sok a bizonytalansági tényező a tervezésben. A gazdaságkuzettünk be
intézkedéseket
a kieső
árbevétel
kompenzálására.
4. Az óvodások érzelmi, valamint az egészséges életmódra
ÉDV
Zrt. vezérigazgatója
az együttműködési
megállapodást.
Az I-IX.
hó eredmény kimutatásából
látszik,
hogy a vezetői nevelésére;
tatói előrejelzések
szerintés
a fogyasztás
– oktatásban
így a vízfogyasztás
az általánosközépiskolai
folyamaAintézkedések
Vízmű és aésKlímakör
a kölcsönös
előnyökön
ezek elkötelezett
végrehajtása
– az alapuló
üzemek tos
– csökkenése
várható továbbra
is. Ennek
ellenére
biztosnakés
érzelmi megalapozással,
lehetőség
legyen
a természetés más szervezeti
egységek
által – meghozták
a kitűzött alátszik,
hogy az ez társadalmi
évi nyereségünk
feletti eredményt
vár-és
együttműködés
alapján
arra törekszenek,
hogy a tudomány
környezetvédelem
összefüggéseinek
feltárására
eredményt.
A
kieső
bevételek
pótlására
a
legnagyobb
erednak
el
tőlünk
a
jövő
évben.
A
bevételeket
befolyásoló
állami
és a kultúra e területen elért eredményeinek szakszerű fel- az ehhez szükséges készségek és képességek fejlesztésére, maményt a beruházások kivitelezésében végzett saját munkák gatartásminták
díjmegállapításkialakítására.
még nem történt meg, és nem született meg
használásával
hozzájáruljanak
az ifjúsághatására
és a eddig
lakosság
arányának növelésével
értük el, amelynek
110 5.
a bérek
emelésére
vonatkozó
érdekegyeztető
tanácsi
ajánlás
A Vízmű és a Klímakör
együttesen
és egyeztetett
módon
táhelyes,
környezetközpontú
szemléletének
MFt-al javult
a saját teljesítményünk.
Jelentős formálásához,
tétel a költség- mogatják
sem, amelyet
nagy
valószínűséggel
betartat
velünk
a
fő
tulaja közoktatási intézmények környezettudatos fejlesza megtakarításban
tudásalapú civil–társadalom
gazdaság
a donosunk, az MNV Zrt.
a teljesség és
igénye
nélkülfejlődéséhez,
– az igénybetését és nevelését. A környezet- és természetvédelmi, valamint
vett szolgáltatások
35 MFt-al
történő csökkentése,
amelyet
közösségek
ismereteinek
gyarapításához,
gondolkodásmódvízügyi
szakemberek
képzésének
továbbképzésének
során
Mindezekből
látszik,
hogy a és
jövő
évben is a költségazzal
értünk el, hogy több területen külsők helyett saját erőjuk
formálásához.
pontokkal
segítik a hatékonyabb
ismeretszerzést.
takarékos
gazdálkodás
lesz a meghatározó
társaságunk
vel végeztettünk el munkákat. (pl. vízóracsere, postakihor- közös
működésében.

Sokszínû „minõség”...

Rendhagyó tanítási órák

A társaságunknál működő Integrált

Az ÉDV Zrt. elengedhetetlenül
fontosnak
tartja ela
Irányítási Rendszert
a 2000. évben
sőként bevezetett
minőségirányítási
környezettudatos gondolkodást.
Ennek
elősegítése
alrendszeréről
, röviden
csak ”minőérdekében minden lehetséges
fórumon
népszerűsíti
a
ségügyként” emlegetjük. Ez nem lehet
csapvizet és a környezetvédelmet. A környezettudatos
véletlen…
nevelés az általános iskolában kezdődik. Az általános
A három
tanúsított
– minőségiskolások részére Oroszlányban
cégünk
már több
éve tart
irányítási
(MIR),
környezetirányítási
a Víz Világnapján előadást 1-4. osztályos tanulók részére,
(KIR), munkahelyi egészségvédelmi
az idei évben azonban
Oroszlányon
kívül –
Tatán
is sor
és biztonsági
(MEBIR)
a tanúsítás
került ilyen jellegű előadásra.
előtt levő információbiztonsági (IBIR)
Azéselőadások
interaktív
módon
mutatják
be
a tervezés kísérletekkel,
alatt álló vízbiztonsági
(WSP)
rendszerek
közös
eleme
a
vonatkozó
terület
elvárt
MINŐSÉGE
iránti
követela gyereke részére a vizet, mint az élet egyik alapelemét.
mények teljesítése:
Részletesen
foglalkozik a víz körforgásával és azzal, hogy
az emberi
tevékenység hogyan
hat a vízkörforgásra
és ho- a minőségirányítás:
a FOGYASZTÓINK
számára
minőségi SZOLGÁLTATÁS
nyújtása;
gyan veszélyezteti
a felhasználható
vízkészletet.
- a környezetirányítás:
KÖRNYEA gyerekeknek
bemutatjuka TERMÉSZETI
térségünk vízbeszerzési
ZET
minőségének
fenntartása,
fejlesztése;
formáit, a víz útját a vízkivételtől a lakásokig. Bemutatásra
a munkahelyi
egészségvédelem
és biztonság:
a mikerül,- hogy
a keletkezett
szennyvíz a lakásokból
hogyan
nőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése
MUNKATÁRSAINK egészségéért és biztonságáért;

- az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő

jut el INFORMÁCIÓ
a szennyvíztisztító
telepre, valamint
szemléltetjük
minőségének
biztosítása;
a szennyvíztelep
tisztítási
folyamatát
is.
- a vízbiztonság: a SZOLGÁLTATOTT IVÓ- a fogyasztók
- minőRövid VÍZ
betekintést
kapnak a egészséget
gyerekek a garantáló
víz alapvető
tulajségének
elérése,
ill.
megtartása.
donságaiba, bemutatjuk a víz megjelenési formáit és az
Mozgalmas
évet tudhatunk
magunk
mögött…
egyes
halmazállapotok
közötti
átmenetet.
Végül
párvezetőségi
dián keresztül
próbáljuk
a víz évre
ereAz pedig
idei, első
felülvizsgálat
által 2009.
elfogadott
célkitűzések
fontos atársasági
szintű, team
munjét
bemutatni
az árvizektől
vízerőművekig,
megrázó
kában végrehajtandó
fejlesztési feladatokat határoztak meg,
képekkel,
érdekes videókkal.
többek között:
A
gyerekek aktívan részt vesznek az előadásokban,
- stratégia
érdeklődőek
ésalkotás,
nagyon sok tanulságos kérdést tesznek fel
a vízzel
kapcsolatosan, ami megerősít bennünket abban,
- energiaracionalizálás,
hogy
környezettudatos
nevelést folytatni kell és ki kell
- aContact
Center kialakítás,
szélesíteni
a társadalom
minden
rétegére. Az előadások
- foglalkozás
egészségügy
átalakítás,
során
nagyobbTerv
hangsúlyt
kell helyezni értékes kin- egyre
Vízbiztonsági
(WSP) készítés,
csünk,
a
Víz
a
megőrzésére
is.
- MEBIR kiterjesztés,
- Humán erőforrás gazdálkodás fejlesztés,
Mátis István
- Műszaki
Információs
Rendszer
2009
évi
üzemvezető
feladatainak megvalósítása.
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A fenti eredményeknek köszönhetően lehetőségünk nyílt
Az elvárt eredmény – egyelőre idő- arra, hogy kifizetésre kerüljenek az eddig tartalékolt
újságbérmaarányos – teljesítése nem volt egyszerű radványok, és a bérek a szakszervezettel kötöttújság
megállapodás
feladat.
szerint alakuljanak.

VÍZ
VÍZ

A gazdasági válság
hatására Védelmi
a 2009
Ahhoz,
hogy egész évre vonatkozóan megőrizzük az I-X.
A Komárom Esztergom
Megyei
Bizottság
évi üzleti tervünkben megfogalmazott- hónapi elért eredményeket, az év hátralévő időszakában is
hoz képest 225 MFt-al
csökkent
az árbevételünk, mivel az nagy figyelmet kell fordítani a költségek kordában tartásákihelyezett
ülése
Társaságunknál

ivóvíz értékesítésben 2 %-kal, a szennyvízelvezetésben és ra, mivel az értékesítési mennyiségek csökkenő tendenciája
Társaságunk számára a folyamatos szolgáltatás feltétele a
tisztításban pedig 4,5 %-kal elmaradtunk a tervezettől.
– az előző év hasonló időszakához viszonyítva - még minterületileg illetékes vízügyi- környezet- és természetvédeldig folytatódik.
mi felügyelőségekkel,
a rendőrséggel,
A fenti veszteségekigazgatóságokkal,
nem rendítették meg
cégünket, hála
annak, hogy
kellő előrelátással 65 MFt
céltartalékot képezA jövő évre nézve – annak ellenére, hogy a Felügyelő Bitűzoltósággal,
a katasztrófavédelemmel
és a bányakapitányságtünk
a
2008.
év
üzleti
eredményéből,
valamint
időben
vezottság
által is elfogadott üzleti tervünk van – még nagyon
gal való együttműködés.
zettünk
be
intézkedéseket
a
kieső
árbevétel
kompenzálására.
sok
a
bizonytalansági
tényező a tervezésben. A gazdaságkuEnnek a korrekt együttműködésnek volt köszönhető az a
Az
I-IX.
hó
eredmény
kimutatásából
látszik,
hogy
a
vezetői
tatói
előrejelzések
szerint
a fogyasztás – így a vízfogyasztás
felkérés is, amelyet a Komárom – Esztergom Megyei Védelmi
intézkedések
és
ezek
elkötelezett
végrehajtása
–
az
üzemek
–
csökkenése
várható
továbbra
is. Ennek ellenére biztosnak
Bizottságtól kaptunk arra vonatkozóan, hogy társaságunknál
és más szervezeti egységek által – meghozták a kitűzött látszik, hogy az ez évi nyereségünk feletti eredményt vártarthassa meg kihelyezett ülését, 2010. májusában.
eredményt. A kieső bevételek pótlására a legnagyobb ered- nak el tőlünk a jövő évben. A bevételeket befolyásoló állami
Az ményt
összejövetelt
dr. Péntek
Péter a KEM
Önkormányzati
a beruházások
kivitelezésében
végzett
saját munkák díjmegállapítás még nem történt meg, és nem született meg
Hivatal
Megyei
Főjegyzője
nyitotta
meg,
és
kérte
fel eddig
Bunda
arányának növelésével értük el, amelynek hatására
110 a bérek emelésére vonatkozó érdekegyeztető tanácsi ajánlás
István
vezérigazgató
hogy tartsa Jelentős
meg prezentációját
MFt-al
javult a sajáturat,
teljesítményünk.
tétel a költség- sem, amelyet nagy valószínűséggel betartat velünk a fő tulajaz ÉDV
Zrt.-ről. Ezt–követően
lezajlott
hivatalos
program,
megtakarításban
a teljesség
igényea nélkül
– az
igénybe- Az
donosunk,
az MNV
eseményt
követőZrt.
héten dr. Völner Pál a KEM Memajd
rendezvény végén
egy állófogadáson
láttuk vendégül
vetta szolgáltatások
35 MFt-al
történő csökkentése,
amelyet gyei Közgyűlés elnöke levélben köszönte meg magas szintű
Mindezekből látszik, hogy a jövő évben is a költségazzal értünk el, hogy több területen külsők helyett saját erő- szervező
a résztvevőket.
munkánkat.
takarékos
gazdálkodás lesz a meghatározó társaságunk
vel végeztettünk el munkákat. (pl. vízóracsere, postakihorműködésében.

Sokszínû „minõség”...

Rendhagyó Sportnapok

A társaságunknál működő Integrált
- az információbiztonság: az üzleti értéket képviselő
Irányítási Rendszert a 2000. évben elINFORMÁCIÓ minőségének biztosítása;
sőként bevezetett minőségirányítási
- a vízbiztonság: a SZOLGÁLTATOTT IVÓmár negyedszer
alrendszeréről , röviden csak ”minő- 4 tusa
VÍZ - a fogyasztók egészséget garantáló - minőségügyként” emlegetjük. Ez nem lehet
ségének
elérése,meg
ill. megtartása.
Június 04-én
rendeztük
immár negyedik alkalommal az
véletlen…
Mozgalmas
tudhatunk amagunk
mögött…
Euroflow
Zrt. évet
támogatásával
4 tusa sportversenyt,
melynek
A három tanúsított – minőség- helyszíne a megszokott Tatai Olimpiai Edzőtábor volt. A terüAz idei, első vezetőségi felülvizsgálat által 2009. évre
irányítási (MIR), környezetirányítási leti csapatok mellett az Irányítóközpont is képviseltette magát
elfogadott célkitűzések fontos társasági szintű, team mun(KIR), munkahelyi egészségvédelmi csapatonként 6-6 fővel, így egy barátságos, izgalmakban és
kában végrehajtandó fejlesztési feladatokat határoztak meg,
és biztonsági (MEBIR) – a tanúsítás élményekben gazdag versenyt bonyolíthattunk le. A vertöbbek között:
előtt levő információbiztonsági (IBIR) senyszámok ebben a sporteseményben rendhagyóak voltak:
és a tervezés alatt álló vízbiztonsági (WSP) rendszerek közös
stratégia
darts,- ulti,
biliárdalkotás,
és asztali foci. A végső küzdelemben ezúteleme a vonatkozó terület elvárt MINŐSÉGE iránti követelenergiaracionalizálás,
tal az Irányítóközpont csapata bizonyult a legjobbnak, melymények teljesítése:
- Contact Center
kialakítás,
nek összeállítása
a következő
volt: Kreitner Krisztina (csapat- a minőségirányítás: a FOGYASZTÓINK számára mi- kapitány),
Deák
Tamás,
Szabó
Pál,
Tóth Attila, Major János,
- foglalkozás egészségügy
átalakítás,
nőségi SZOLGÁLTATÁS nyújtása;
Kuti Zsolt
és
Kiss
József.
A
küzdelemben
a Fair Play szabályai
- Vízbiztonsági Terv (WSP) készítés,
irányadók,
hiszen nem a helyezés, hanem a részvétel
- a környezetirányítás: a TERMÉSZETI KÖRNYE- voltak- azMEBIR
kiterjesztés,
ZET minőségének fenntartása, fejlesztése;
volt a fontos.
- Humán erőforrás gazdálkodás fejlesztés,
- a munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a mi- Műszaki
Információs
Rendszer
2009
évi
nőségi MUNKAKÖRÜLMÉNYEK megteremtése
feladatainak megvalósítása.
MUNKATÁRSAINK egészségéért és biztonságáért;

Vígh Pál Labdarúgó Emléktorna

Az idén 7. éve annak, hogy nincs közöttünk felejthetetlen,
kedves Kollégánk, akinek tiszteletére idén is megrendeztük
focitornánkat a Tatabányai Tűzoltóságon. A tornán négy csapat vett részt, akik rendkívül sportszerű, küzdelmes játékkal méltó módon emlékeztek örök emlékű sportbarátunkra.
A győztes csapat összemérhette az erejét a házigazdák csapatával is.
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Szakszervezeti hírek
Munkahelyi Szakszervezet éves
Kongresszusa

2010. február 16-án tartotta Szakszervezetünk éves
Kongresszusát, melynek meghívott vendége és egyben
a levezető elnöke Halasy Károly a VKDSZ titkára volt.
A kongresszuson elfogadásra került a munkahelyi szakszervezet gazdasági felelősének, valamint az ellenőrző és
számvizsgáló bizottság 2009. évi pénzügyi beszámolója.
Ezt követően az Alapszabály módosításáról, a 2010. évi
költségvetésről (pénzügyi terv) és a 2010. évi munkaprogramról szavaztak a delegált munkatársak.

Cafetéria és Bérmegállapodás
Az érdekvédelmi képviselet az év elején a munkáltatóval
folytatott közös megbeszélések után megkötötte a 2010.
évre vonatkozó Cafetéria-, és Bérmegállapodást. A Társaság a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére cafetéria rendszerben nettó 300 000 Ft/fő/
év juttatást biztosít. A cafetéria juttatások adóvonzatát
a Társaság magára vállalta, melynek maximális összege
75 000 Ft/fő/év.
A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók bértömege 2010. évben 3%-kal – 60 050 ezer Fttal – kerül megemelésre a 2009. évre jóváhagyott bértömeghez képest. A bérfejlesztés végrehajtása során
kompenzáltuk a 2010. évi vonatkozó adó jogszabályi
változások miatt hátrányosan érintett dolgozókat, és a
2009-ben bruttó 160 ezer Ft/hó átlagfizetés alatt keresők
alapbérének reálértékét megőrző béremelésre került sor.

A KÜT és a Munkahelyi
Szakszervezet együttes ülése
A munkavállalókat érintő kérdésekben továbbra is szorosan együttműködünk a Központi Üzemi Tanáccsal.

A KÜT, a Munkahelyi Szakszervezet, valamint a BDSZ
Munkahelyi Szakszervezete megvitatta a Kollektív
Szerződés módosításáról szóló előterjesztést, majd állást
foglalt a munkavállalókat érintő további javaslatokról. Az
egyeztetések a munkáltatóval folyamatban vannak. Az
eredményről az újság következő számában aduk hírt.
Május hónapban együttes ülést tartottunk az Esztergom-Dorog Vízmű Üzem tanácstermében. A program
keretében a két testület tagjai áttekintették az Üzemi
Tanács és a Szakszervezet 2010. évi együttműködését, és a
hátralévő közös feladatokat.

Szakszervezeti programok
Társaságunk munkahelyi szakszervezete ez évben több
olyan program lebonyolítását is célul tűzte ki, amelyek
tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a szakszervezeti tagoknak és közvetlen családtagjaik számára.
Ennek szellemében zajlott például az április hónapban
megrendezett tekeverseny, a májusi gyermeknapi program, és a júniusi pécsi kirándulás is, melyeken jól szórakoztak a jelenlevők.
Deák Tamás
szakszervezeti titkár

„Nyitott kapuk”-kal vártuk az érdeklődőket
Ismét szakmai kiállítással nyílt meg az idei „Nyitott kapuk” rendezvénysorozat Tatabányán. Az eseménysorozat megnyitójára április 14-én került sor a Modern Üzleti
Tudományok Főiskoláján, abban az intézményben, amely maga is szeretne Zöld
Egyetemmé válni. Az „Együtt értetek” szlogennel létrejött rendezvénysorozatot idén a
tizenkettedik alkalommal hirdették meg. A környezetvédelmi hónap keretében a többi közszolgáltatóval közösen meghirdetett „Nyitott kapuk” alkalmával több száz tanuló ismerkedhetett meg a környezet megóvását, védelmét szolgáló technológiákkal.
A szennyvíztisztító telepen Rigla Andrea szennyvízágazat vezető, a laboratóriumban
Halász Ferencné laboratóriumvezető, a XIV/a Vízaknán Varga Sándor bányamester
és Muraközy János geológus fogadta a bejelentkezett csoportokat. A csapvíz eredetével, fontosságával Kreitner Krisztina PR vezető ismertette meg a látogatókat. A
vízminőségről, a szennyvíztisztításról és a víz szélsőséges megjelenési formáiról is sok
új információt szerezhettek a diákok. A rendezvénysorozat május 28-án zárta be kapuit a látogatók előtt. A fiatalok megköszönték munkánkat és jövőre ismét számítanak
jelenlétünkre a rendezvénysorozaton!

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

