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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
-- Milyen célkitűzései, tervei, ötletei voltak, amikor elvállalta,
az Északdunántúli Vízmű Zrt. vezérigazgatói posztját?
-- Magyarország legfontosabb nemzeti kincse – ami mára
megmaradt – a VÍZ. Ennek a kincsnek a megóvása érdekében szeretnék aktívan közreműködni a vízbázis védelmi munkákban, emellett pedig kiemelten fontosnak
tartom a vízkincs, mint nemzeti tulajdon megtartását.
Ezen belül munkámmal azt kívánom elérni, hogy az Északdunántúli régióban a vízellátást és a szennyvízelvezetést egy
jól működő, nem pazarló gazdálkodású, hatékony vállalat
végezze. Természetesen – amit mindig szem előtt tartok
– a legfontosabb mindemellett a munkahelyek megőrzése.
Fontos számomra még, hogy elmondjam, nagyon jó dolognak
tartom, hogy Tatabányán őrzik a bányászati kultúrát. Miután
idekerültem, örömmel láttam, hogy a kollégák életben tartják
a bányászati hagyományokat. A sorra megszűnő bányák sajnos
magukkal rántják a munkakultúrát is. Én viszont azt látom,
úgy érzem, hogy lesz még Magyarországon bányászat; 10-20 év
múlva szenet, uránt, bauxitot biztosan fognak újra bányászni, de
még az is lehet, hogy mást is.
-- Az ÉDV Zrt. mindig törekedett a minőségre, a jó kapcsolatokra az egyéni, önkormányzati és céges partnereivel. Mit
gondol, min lehetne még javítani 2011-ben?
-- A jó kapcsolatokat meg kell tartani, ápolni kell, hogy működőképesek legyenek. Erre figyelni fogunk a jövőben is.
Azt azonban ne várják el tőlünk az önkormányzatok sem, hogy
veszteséggel üzemeljünk. Még vannak olyan települések, ahol évek
óta nem állapították meg a gazdaságos működtetéshez szükséges
díjat. Az ÉDV Zrt. mindent megtesz a fogyasztóiért és partnereiért, de a veszteséges üzemeltetés, a „ráfizetés” sem a tulajdonosi
elvárásoknak, sem a fogyasztóknak nem felel meg. A hatékonyság
javítása a célom, akár ezt a területet, akár a Társaság egészét nézzük
- mint már említettem -, de fontos a munkahelyek biztosítása is.
Éppen ezért ezeknek a problémáknak hamar a végére kell járnunk, és meg kell találnunk a közös nevezőt, ugyanis mindenkinek az az érdeke, hogy a vízellátást és a szennyvízelvezetést
minden időben a legjobb körülmények között tudja biztosítani
Társaságunk.

-- Gyakran előbukkanó téma volt az utóbbi években a vízművek magánosítása. Ez lekerült a napirendről?
-- Igen. Sőt, a fő irány a nemzeti tulajdonba vétel.
-- Sokat hallunk mostanában a szennyvíziszap hasznosításáról. Társaságunknál is vannak effajta törekvések? Milyen
hasznosításra van lehetőség?
-- A melléktermékként jelentkező szennyvíziszap a vízmű stratégiai erőforrása lehet, ha jól gazdálkodunk vele. Például biogáz
termelhető belőle, és az ilyen irányú felhasználásra az iszappal
együtt kiválóan hasznosítható a környéken termelődő zöldhulladék is. Így másodnyersanyagként felhasználható lehet akár a
városi tömegközlekedésben is, persze ehhez megfelelő alternatív
hajtású járművek szükségesek. Valószínűleg a szennyvíziszapra,
zöldhulladékra épülő biogáz üzem termelésben nem veheti fel a
versenyt az orosz gázmezők biztos és jelenleg is elérhető hozamával, azonban fontos szelete lehet a lokális energiatermelésnek.
Ez csak egyik módja a hasznosításnak, de vizsgáljuk a többi
módszert is, pl: a pellet-előállítást is.
-- A közeljövőben milyen fejlesztések segítik elő elképzeléseinek megvalósítását?
-- Az esztergomi, tatai és a tatabányai szennyvíztisztító telepeket az
uniós Környezet és Energia Operatív Program forrásából fejlesztjük. A projektek teljes költsége majdnem 3,5 Milliárd Ft lesz,
mire mindháromnak a végéhez érkezünk. Ez azt jelenti, hogy
Társaságunknak saját erőből több, mint 800 millió forintot kell
a fejlesztésekre költenie.
-- Végezetül arra kérem, meséljen magáról, a családjáról.
-- Budapesten élek feleségemmel és fél éves kislányommal. A vezérigazgatói pozíció betöltése mellett Budapesten, Újbudán vagyok
alpolgármester, társadalmi megbízatással. Nagy kihívásnak
érzem, hogy mindkét területen megálljam a helyem és maximálisan teljesítsek. Igyekszem úgy végezni a munkámat, hogy
munkatársaim is ezt gondolják az általam elvégzett feladatokról.
Az interjú végén szeretném még elmondani – hiszen
fontosnak tartom, hogy őszinte legyek a munkatársaimmal -,
tavaly augusztus óta sokat tanultam itt Tatabányán. Emberség
terén is, és szakmailag is gazdagabb lettem. Nagyon jól érzem
magam az ÉDV Zrt.-nél, és bízom abban, hogy ezt az állapotot
sokáig fenn tudom tartani.
Kreitner Krisztina

::: Az elmúlt hónapokban történt
fontosabb szervezeti változások
Társaságunk Közgyűlése a 2010. 12. 09-én tartott rendkívüli
ülésén módosította társaságunk Alapszabályát. A legfontosabb módosítás szerint társaságunk Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása az eddigi közgyűlési hatáskörből
vezérigazgatói hatáskörbe került. A rendkívüli közgyűlés
döntése értelmében Zsidek Ferenc helyett 2011. január 1-től
Dr. Hidas János került a Felügyelő Bizottságba.
2010. december 10-i hatállyal változott társaságunk Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ). E módosítás során
került az SZMSZ-be az általános vezérigazgató-helyettesi
poszt.
Társaságunk vezérigazgatója – a Felügyelő Bizottság előzetes
véleményezése után – 2011. március 10-i hatálybalépéssel
ismét módosította az SZMSZ-t. A legfontosabb módosítások
a következők voltak:
Az eddigi három vezérigazgató-helyettesi tisztségből csak
kettő maradt, a megszűnő műszaki vezérigazgató-helyettesi
poszt feladatai teljes egészében átkerültek az általános vezérigazgató-helyetteshez, aki általános és műszaki vezérigazgató-helyettes megnevezéssel látja el a továbbiakban feladatait.
A Kereskedelem szervezeti egység vezetője közvetlenül látja
el az eddig az Értékesítés és Marketing szervezet hatáskörébe
tartozó feladatok felügyeletét és irányítását.
Az adminisztratív vezető irányítása alatt álló Kontrolling
szervezeti egység megszűnt, feladatait – új megnevezéssel – a
Közgazdaság-Kontrolling szervezeti egység vette át. Szintén
a Közgazdaság-Kontrolling szervezethez került az Ellenőrzés
és Minőségügytől a stratégiai döntésekkel kapcsolatos előkészítő tevékenység.
A Beruházás és a Műszaki fejlesztés szervezet összevonásra
került, és a továbbiakban Beruházás-Fejlesztés néven működik tovább azzal, hogy a társasági gépjárművekkel kapcsolatos feladatok és ügyintézés az Igazgatás szervezethez került.
Társaságunk 2011. április 12-én tartott rendkívüli közgyűlésén ismételten módosította az Alapszabályunkat, melynek ér-
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telmében társaságunk vezérigazgató-helyettesei felett is teljes
körűen társaságunk vezérigazgatója gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
Az SZMSZ 2011. május 1-jén – a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése után – újra módosult. A legfontosabb
változások a következők:
Az Ellenőrzés és Minőségügy szétvált, az Ellenőrzés a klasszikus belső ellenőri feladatokkal működik tovább, míg a Minőségügy a társaságunknál bevezetett minőségügyi rendszerek,
az IIR működtetését és aktualizálását végzi a jövőben. Az
Ellenőrzés a továbbiakban közvetlenül a vezérigazgató, míg a
Minőségügy az általános és műszaki vezérigazgató-helyettes
alá rendelve végzi tevékenységét.
A Kereskedelem szervezeti egység a gazdasági vezérigazgatóhelyettes alá rendelve működik a továbbiakban, így a társaság
teljes gazdasági tevékenységének felügyelete egy kézben
összpontosul.
Az adminisztratív vezető irányítása alól a vezérigazgató közvetlen irányítási körébe került a HR gazdálkodás.
Az adminisztratív vezető irányítása alól a vezérigazgató
közvetlen irányítása alá került társaságunk jogtanácsosának
tevékenysége is.
Újonnan létrejövő szervezetként megalakult a SzolgáltatásKörnyezetvédelem, mely az eddigi Vízgazdálkodás és
Szennyvízgazdálkodás feladatait látja el azzal, hogy e szervezet gondoskodik társaságunk környezetvédelmi feladatainak
összehangolásáról is.
Fenti időponttól Irányítástechnika-Energetika néven működik majd tovább a Diszpécserszolgálat. Az új megnevezés
egyértelműen utal a szervezeti egység azon feladatára, mely
szerint az egész társaság működési területére vonatkozóan
működteti a víziközműveink központi irányítási rendszerét.
A szervezeti egység elnevezésében utalunk az energetikai
tevékenységünk kiemelt fontosságára is.
Dr. Varga György Péter
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::: Ha elfogadod… esélyt adsz!

Kevés lehetőség, előítélet, ismeretlentől való félelem, elutasítás.
Főként ezekkel a szavakkal találják magukat szemben nap, mint
nap azok az emberek, akik megváltozott munkaképességűként
élik mindennapjaikat.
Ennek legfőbb oka, hogy az „egészséges” emberek többsége előítélettel tekint a „kevésbé egészséges” embertársai felé. Miközben
„csukott” szemmel figyeljük őket, egész egyszerűen elfeledkezünk arról az egyszerű tényről, hogy gyakorlatilag bárkit bármikor érhet baleset, bármelyikünknek megromolhat hirtelen az
egészségi állapota, folyamatosan gyengülhet a látásunk, és még
sok, gyakran váratlan esemény megtörténhet, amelyek lényegesen megváltoztathatják életvitelünket, munkavégzésünket. Ez a
megváltozott élethelyzet számos esetben a munkahely elvesztésével jár, azonban, miután a betegség vagy sérülés miatti állapot
már lehetővé tenné az újbóli munkába állást, a munkakeresés
komoly nehézségekbe ütközik.
Magyarországon közel nyolcszázezer megváltozott munkaképességű ember él, és csak alig 10%-uk dolgozik, szemben
az Európai Unióval, ahol 40-50%-os a foglalkoztatási ráta.
A legnagyobb akadályozó tényezője aktív foglalkoztatásuknak az információhiány, az előítélet, a diszkriminációtól
való félelem. A munkáltatók többsége, pont a fent említett okok miatt, nagyon nehezen alkalmaz megváltozott
munkaképességű dolgozókat. Ennek változatását célozta
meg a kormány, ezért 2010. január 1-jétől 964 500 Ft/főre – a korábbi 177 600 Ft/főről - emelkedett a rehabilitációs

hozzájárulás összege. A munkaadó ugyanis a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles,
ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az
általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek
száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási
szint).
Társaságunk vezetősége tavaly ősztől kiemelt figyelmet fordít
a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására,
amennyiben az adott munkakör tevékenysége megengedi,
folyamatosan növeljük állományunkban létszámukat. Egyrészt
azért, mert pontosan tudjuk, hogy egy megváltozott munkaképességű ember ugyanolyan értékes , mint egészséges társai, valamint, hogy ugyanannyi profitot termelhet, mint bárki más, ha
megfelelő munkafeladatot és megfelelő munkakörülményeket
biztosítunk számára, másrészt pedig azért, mert megváltozott
munkaképességű dolgozók alkalmazásával csökkenthetjük azt
az összeget, amit rehabilitációs hozzájárulás címen fizetünk ki.
A megváltozott munkaképességű kollégáknak a munkavégzés
legtöbbször nem egyszerűen a megélhetéshez kell, ez a társadalomba való beilleszkedésük és hasznosságuk elismerése is. Ezért
lojálisabbak, jobban megbecsülik munkájukat és munkahelyüket. Hozzáállásuk a többi munkatársra is pozitívan hathat, ami
javítja a munkamorált, segít az összetartó, toleráns, együttműködő munkahelyi légkör kialakulásában.

::: Az oktatás fontossága
Az idei évben is kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai oktatásokra, tréningekre, továbbképzésekre. Ezekkel nem csak társaságunk emberi erőforrás értékét, hanem a kollegáink értékét is
növeljük.
Ennek érdekében 22 fő csőhálózat kisegítő munkatársunknak
biztosítunk vízvezeték és vízkészülék szerelő képzést közel 5
millió Ft értékben, 9 fő kollegánk (telepvezetők, vízágazat
munkatársai, lehetséges jövőbeli művezetők) 8 hónapos vízszennyvíz technológus tanfolyamon fog részt venni 2 millió
Ft-ért, 25 fő villanyszerelőnk két napos továbbképzésen sajátítja
el az EU-s harmonizált villamos szabványok ismeretét közel
félmillió Ft összegért.
Ezen kívül tovább erősítjük tréningekkel frontembereinket
(diszpécserek, ügyfélszolgálati munkatársak), valamint angol
nyelvi képzés megkezdésével tovább szeretnénk növelni informatikus munkatársaink szakmai felkészültségét.
Nyelvi képzést középvezetőinknek is biztosítottunk 2 millió
Ft összegben, de jövőre nézve terveink között szerepel a nyelvi
képzés kiterjesztése többi munkavállalónkra is. Ennek összege
jelentős mértékű, így ezt az elképzelésünket pályázati úton
szeretnénk megvalósítani.
Összességében 2011-re oktatásra és továbbképzésre 23 millió Ftot terveztünk, mely során nem került számításra az a munkaidő

kedvezmény, amit az oktatásokon való részvétellel, közép- és
felsőoktatási intézményekben történő tanulással biztosítunk az
érintett dolgozóknak.
Fontosnak tartjuk a szakmai utánpótlást, az átképzéseket még
akkor is, hogy ha ezek a képzések jelentős költséggel terhelik
meg a munkáltatót. Tudjuk, hogy jól képzett és elégedett szakemberekre alapozhatjuk társaságunk jövőjét.
Dr. Szirtes-Csoknyay Zsuzsanna
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::: Tájékoztatás az adóváltozások
miatti bérkorrekcióról
2011. évi adó és járulékváltozások a 290 000 Ft/hó alatti
jövedelemmel rendelkező dolgozók nettó keresetére negatív
hatással voltak. Ennek ellensúlyozását szolgálta a március
hónapban január 1-ig visszamenőlegesen végrehajtott bérkorrekció. A visszajelzésekből azt szűrtük le, hogy nem minden
dolgozónk számára egyértelmű a bérkorrekció megvalósításának módja és eredménye. Nem világos számukra, hogy miért
voltak lényeges különbségek a kompenzáció (béremelés) mértékében, egymáshoz korábban viszonylag közeli alapfizetések
esetében is.
A korrekciós béremelés célja az volt, hogy visszaadja a
munkavállalóknak az adóváltozások miatt elvesztett nettó
béreket. A lényege az, hogy a januári fizetés során a számlára
átutalt összeg senkinél ne legyen kevesebb, mint amit például
az elmúlt év novemberében kapott volna kézhez, az akkori
adózási feltételek mellett.
A korrekció mértékének kiszámításakor a havi béreseknél az
alapbért, az órabéreseknél (fizikaiaknál) pedig az alapóra-

bért és a rendszeresen kapott pótlékokat vettük figyelembe.
Minden érintett olyan mértékű bruttó alapbéremelést kapott,
amellyel biztosítható volt számára a korábbinak megfelelő
nettó fizetés. Az egyes fizetéseknél tapasztalt jelentős eltérések az adójóváírás változására vezethetők vissza. Azoknál
kiugró mértékű a bérkorrekció nagysága, akiknél a teljes
adójóváírásra való jogosultság küszöbértékének változása
miatt jelentősen csökkent az adójóváírás lehetősége. Ők a
230 000 – 250 000 Ft/hó közötti bruttó keresetűek, itt a
12 000 forintot is elérhette a szükséges havi bruttó alapbéremelés. Ettől eltérő fizetéseknél a korrekció összege jellemzően 1000 – 6000 Ft között alakult. Így fordulhatott elő fizikai
munkakörökben, hogy a nettó bérek változatlanságához
szükséges korrekciók a dolgozók alapbérének sorrendjében is
átrendeződéshez vezettek, amennyiben eltérő volt a rendszeres pótlékok aránya a keresetekben. Erre egy példát is bemutatunk, két fizikai dolgozó bérkorrekciójának kiszámításával.

Példa:

A. dolgozó

B. dolgozó

2010. évi:
Alap órabér:

950

969

162 200

170 544

65 599

94 396

Bruttó átlagbér:

232 799

264 940

Nettó átlagbér:

154 463

169 303

148 876

164 740

-5 587

-4 563

244 700

272 279

11 901

7 357

47

27

5,1 %

2,8 %

999

996

Alapbér (176 óra)
Rendszeres pótlékok:

2011. évi:
Nettó átlagbér:
Nettó eltérés:
Változatlan nettóhoz szükséges bruttó átlagbér:
Bruttó eltérés:
Azonos nettó kereset eléréséhez szükséges bruttó alapbér emelés:
Emelés mértéke %-ban:
Új órabér:

Dr. Sencz József – Dr. Szirtes-Csoknyay Zsuzsanna

::: Meleg víz télen-nyáron
Mint ismeretes 2010-ben felújítottuk a
síkvölgyi üdülőnket. Akkor segítőkész
kollegákkal (közreműködésüket ezúton
is köszönjük!) helyre tudtuk úgy hozni az
épületet, hogy azt már jobb szívvel adhatjuk
ki az érdeklődőknek. Előreláthatólag idén
még egy kültéri kemencével is bővülni fog
a csodaszép környezetben fekvő nyaralónk.

A korábbi Víz újságban megígértük, hogy
az üdülők felújítását tovább folytatjuk,
annak érdekében, hogy munkatársaink a
mindennapos munka után, kényelmesebb
környezetben pihenjék ki fáradalmukat.
Felső vezetésünk maximális támogatásával
2011-ben komáromi üdülőnk felújítását
és téliesítését terveztük. A téliesítés már
tavaly év végén megtörtént, a külső-belső

felújítást az Üzemfenntartás és Vállalkozás
dolgozóival április elején kezdtük meg.
Szabó Pál üzemfenntartás vezető és kollegáinak együttműködő, segítőkész és precíz
munkáját előre is köszönjük. A munkákat
nyitásra (június eleje) tervezzük befejezni,
és ha minden jól megy, akkor már télen is
élvezhetik a komáromi fürdőváros meleg
vizét az érdeklődők.
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::: Országos Víziközmű Szerelőverseny Hévízen
A Magyar Víziközmű Szövetség immár jubileumi 10. alkalommal
hirdette meg a víziközmű-hálózat szerelők országos versenyét,
melynek ezúttal az Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. volt a
házigazdája egy impozáns környezetben, Hévízen. A felhívásra 33
vízmű küldte el legjobb vízhálózati szerelőit. Az erre az alkalomra
összeállított háromfős csapatok elméleti és gyakorlati feladatok

megoldásán keresztül bizonyították tudásukat, felkészültségüket.
A versenyen csapatunk sikeresen szerepelt!
A hagyományokat őrizve idén, dr. Burján Richárd a ZALAVÍZ
Zrt. vezérigazgatója adta át a vándorzászlót a 2011-es verseny
rendezőjének, a Heves Megyei Vízmű Zrt. műszaki igazgatójának,
Malik Istvánnak.

::: VIII. Országos Víziközmű Ügyfélszolgálati Verseny
és XIV. Víziközmű PR és értékesítési Konferencia
A Magyar Víziközmű Szövetség immár nyolcadik alkalommal írta
ki a víziközmű-szolgáltatás területén dolgozó ügyfélszolgálati munkatársak országos versenyét, melynek ezúttal a MIVÍZ Kft. 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 25 csapat részvételével megrendezett nagyszabású eseményen
nem csak az elért eredmény, hanem a részvétel volt a fontos, hiszen
a szakmai kérdések és szituációs helyzetek megoldásával minden
csapat tanulhatott a másiktól.
A versenyt követő napon részt vettünk a XIV. Víziközmű PR és
Értékesítési Konferencián, ahol tartalmas előadásokat hallgathattunk meg.

::: Őszi önkormányzati találkozók
2010. őszén három alkalommal hívtuk Irányítóközpontunkba a
működési területünkön lévő önkormányzatok vezetőit.
Rendhagyó találkozókat szerettünk volna rendezni, ezért a programok – mindhárom alkalommal - Csonkáné Huszár Anita rendőr
alezredes tájékoztatójával kezdődtek, amelyben a trükkös csalókról
beszélt, és tanácsokkal látta el a településvezetőket, hogyan lehet
védekezni ellenük.
Ezt követte a PR vezető rövid cégbemutató prezentációja, majd a
Vezérigazgató Úr köszöntője.
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Dr. Jelen Tamás kiemelte, lényeges, hogy ne kerüljön ki állami tulajdonból a vízkincs. Fő cél, a nemzeti tulajdonban tartás, valamint
az, hogy csökkenjenek a területi egyenlőtlenségek.
A polgármesterek mindhárom alkalommal jelezték, hogy mennyire nagyszerűnek tartják azt, hogy Társaságunk bármikor elérhető,
évente több lehetőséget is ad a közös konzultációra.
A találkozók 2011-ben is folytatódnak, a tavasz során április
hónapban találkoztunk a polgármesterekkel Tatabányán, az
Irányítóközpontban.

::: Segítő vásárlás
Társaságunk részt vesz a Nemzeti Együttműködés Programja szerint meghirdetett „Segítő vásárlás” elnevezésű programban. Ennek
legfőbb célja, hogy fogyatékkal élőket alkalmazó nonprofit állami
tulajdonú cégektől vásárol termékeket, ezzel is segítve a programban részt vevő szervezetek munkáját.

Ez nem jelent minőségbeli csökkenést, csak egy kicsit több odafigyelést a termékek kiválasztásakor.
A 2011-es esztendő első hónapjaitól a higiéniai papíranyagok, valamint a seprűbeszerzés jelentős részét már ilyen cégektől rendelte
meg Társaságunk.

::: Vezetőink adománya is segített
a vörösiszap katasztrófa károsultjainak
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. felső vezetésének kezdeményezésére
társaságunk közép- és felsővezetői több, mint kettőszázezer forintot adtak össze a vörösiszap tragédia károsultjainak megsegítésére.
Az ÉDV Zrt. fontosnak tartja, hogy segítsen a bajba jutottakon,
ezért a vezetők adományán kívül a Magyar Kármentő Alapnak

200 000 Ft azonnali segélyt utalt át a társaság. Ezen kívül védőruházat felajánlásával próbálta megkönnyíteni a nehéz helyzetbe
kerültek mindennapjait a Vízmű.
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::: Véradás
2010-ben Társaságunk a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetével közösen, két alkalommal is szervezett
kihelyezett véradást Tatabányán, a Táncsics úti telephelyen.
A rendezvény mindkét alkalommal több, mint sikeres volt, ugyanis
40 feletti önkéntes véradó jelentkezett, és adott vért. Ezt azért tekintjük kiemelkedő eredménynek, mert kihelyezett véradáson nem
jellemző, hogy ilyen nagy számban jelennek meg önkéntesek.
Ezúton is köszönjük az önkéntesek önzetlenségét, és várjuk őket
a 2011-ben megrendezésre kerülő kihelyezett véradásokon is,
amelyekről bővebben a tavasz folyamán kapnak tájékoztatást a
munkatársak.

AZ ÉDV Zrt. az Angyalok Erdejében állított karácsonyfát
A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítványnak állította
és díszítette fel karácsonyfáját az Északdunántúli Vízmű Zrt. az
Angyalok Erdejében Budapesten, a Felvonulási téren.
Az Angyalok Erdeje a karácsonyi ünnepekre épülő új kezdeményezés volt 2010. decemberében. A program központi eleme egy
500 db, feldíszített fenyőfák alkotta karácsonyfaerdő volt, amelyet
a köz- és magánszféra együttesen hozott létre.
Az 500 db karácsonyfát és a hozzátartozó prezentációs helyet 500
Magyarországon működő vállalkozás vásárolhatta és díszíthette
fel, azzal a feltétellel, hogy pártfogásába kell vennie egy rászoruló
nemes célt, amely ezzel a figyelem, a jótékonyság és a szolidaritás
középpontjába kerül.
2010. december 5-én ünnepélyes megnyitó keretében vette
kezdetét a rendezvény. Az ezt követő egy hónap alatt a látogatók
ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken vehettek részt és
megcsodálhatták a megalkotott ünnepi erdőt.
Az ÉDV Zrt. vezetése azért döntött a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány támogatása mellett, mert maximálisan

egyet ért a szervezet célkitűzésével. Ennek lényege, hogy a tatabányai bányászkodás 100 éve alatt létrehozott szakmai és kulturális,
tárgyi és szellemi értékeket megőrizzék és tovább ápolják azokat.

::: KÜT hírek
2010. novemberében zajlottak társaságunknál az üzemi tanács
választások. A megválasztott üzemi tanács tagok az alábbi munkavállalóink:
Dorog: Csiffáry Gabriella, Földes Gábor, Gálicz József
Esztergom: Balogh Károly, Burány Sándor, Molnár Ferenc
Irányítóközpont: Bartók Csilla, Deák Tamás, Dr. Nagy Zoltán,
Schmidt Éva, Szoboszlai Zoltánné
Kisbér: Kardos Szilvia
Oroszlány: Magyar Ferenc
Tata: Csernyik Zoltán, Csikós Mihály, Fürst Ildikó Éva
Tatabánya: Gál Róbert, Jankovics István, Mayer József,
Rigla Andrea, Simoncsik Mihály
Víztermelő Bányaüzem: Fenyvesi Béla, Horváth Mihály,
Szentes Béla

A Központi Üzemi Tanács 2010. december 03. napján tartotta alakuló ülését, ahol dr. Nagy Zoltánt a KÜT elnökének, Szoboszlai
Zoltánnét pedig a KÜT elnök-helyettesének választották meg.
A KÜT további tagjai: Burány Sándor, Csiffáry Gabriella, Csikós
Mihály, Horváth Mihály, Kardos Szilvia, Magyar Ferenc, Gál
Róbert.
A KÜT decemberi megalakulás óta – a korábbiakhoz hasonlóan – jó kapcsolatot tart fenn a munkavállalók és a társaság vezetése között.
A Központi Üzemi Tanács 2011. március 13-i ülésén megtárgyalta
az ÉDV Zrt. Felügyelő Bizottságában ellátott munkavállalói képviseletet. A KÜT tagjai egyhangúlag úgy döntöttek, hogy Csiffáry
Gabriella és dr. Varga György Péter Felügyelő Bizottságba történő
delegálását további egy évre, azaz 2012. május 31. napjáig meghosszabbítja.
dr. Nagy Zoltán
KÜT elnök

9

::: Fejlesztéseink
Az Európai Unió támogatásával Társaságunknál megvalósulhatnak a már régóta esedékes környezetvédelmi beruházások, melyekhez ezidáig nem állt rendelkezésre elegendő forrás.
»» Szennyvíztisztító telepi fejlesztések:
A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-1.2.0 konstrukció keretében realizálható fejlesztés célja, hogy a Társaságunk vagyonkezelésében lévő
szennyvíztisztító telepek mindegyike megfeleljen az Európai Unió
előírásaival összhangban életbe lépett, szigorított környezetvédelmi előírásoknak.

»» Esztergomi szennyvíztisztító
telep fejlesztése
Az Esztergomi szennyvízelvezető és tisztító rendszer az
Északdunántúli Vízmű Zrt. kezelésében mintegy 30 ezer ember
szennyvizének elvezetését és tisztítását végzi. A csatornahálózat
egyesített rendszerű. Az 1980-as években épült telepet az akkori
előírásoknak megfelelően, csak szerves anyag eltávolításra tervezték, tápanyag (nitrogén és foszfor) eltávolító fokozat nem épült ki.

2011. április 15-ig végrehajtott
beavatkozások:

»» Tatabányai szennyvíztisztító
telep fejlesztése
A Tatabányai Regionális Szennyvízelvezető és tisztító rendszer az
Északdunántúli Vízmű Zrt. kezelésében jelenleg mintegy 85 ezer
ember szennyvizének elvezetését és tisztítását végzi. A Tatabányán
összegyűjtött szennyvizeken túl a tisztító telep Vértesszőlős, Szárliget, Környe, Vértessomló és Várgesztes szennyvizét fogadja.
A tatabányai szennyvíztisztító telepről elfolyó víz befogadója az
Által-ér, amely a tatai Öreg-tó vízgyűjtő területéhez tartozik. A
tatai Öreg-tó védelme érdekében rendkívül szigorú határértékeket
kell betartani.
A kiviteli terv készítésére és kivitelezésre irányuló közbeszerzési
kiírásunk megjelent, amelyre négy ajánlat érkezett, ezek közül a
hiánypótoltatást követően kettő maradt érvényes. (Bírálati szempont a legalacsonyabb ár volt.)
Szerződéskötésre 2011. tavaszán kerül sor a nyertes ajánlattevővel.
Terveink szerint a projekt – a féléves próbaüzemet is beleértve –
2012 év végére valósítható meg.

»» Tatai szennyvíztisztító telep fejlesztése
-- Az előülepítő ideiglenes
kikapcsolási lehetőségének kiépítése
-- Az eleveniszapos medencék levegőellátásának fejlesztése
-- A denitrifikálás megvalósítása
-- A kémiai foszforeltávolítása kiépítése
-- A fölösiszap stabilizálása
2011. január 15-én a fővállalkozó befejezte a kivitelezést, majd
elkezdődött a próbaüzem, ami 2011. július 16-ig tart.
A próbaüzem során igazolnunk kell, hogy a telep az előzetes
elvárásoknak megfelelően biztosítja a kibocsátási határértékeket,
illetve, hogy a telep üzemelési költségei a tervezettnek megfelelően
alakulnak. Az eddigi eredmények pozitívak.

A Tatai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer az Északdunántúli
Vízmű Zrt. kezelésében mintegy 25 ezer ember szennyvízének
elvezetését és tisztítását végzi. Az 1970-es években épült telep az
akkori előírásoknak megfelelően, csak szerves anyag eltávolításra
tervezték, tápanyag (nitrogén és foszfor) eltávolító fokozat nem
épült ki. A kincstári tulajdonú telepeink közül a legkorszerűtlenebb, legelavultabb technológiával rendelkező és legrosszabb
állapotban lévő telepünk, mellyel a kibocsátási határértékeknek
való megfelelés minden racionalitásnak, műszaki számításnak ellentmond. A Tatán összegyűjtött szennyvizeken túl a tisztító telep
Baj és Agostyán szennyvizét fogadja.
A tatai szennyvíztisztító telep fejlesztését célzó kiviteli terv készítésére és kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás a javításokat
követően az NFÜ KFF-nél vár elfogadásra, amelyet a jóváhagyást
követően azonnal megjelentetünk.
A fővállalkozási szerződés megkötésére terveink szerint 2011. júliusban kerül sor.

»» XV/C vízbánya átalakítása
Társaságunk már évekkel ezelőtt elkészítette a XV/C vízbánya
előterveit, vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk.
2010. év második felében megkezdtük a KEOP-2.2.3/B pályázati
lehetőséget kihasználva a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
- Költséghatékonysági elemzés elkészítését, melynek befejezésével
2011. április 1-én benyújtottuk a pályázatot.
A pályázat 100%-os támogatású, az elfogadást és a támogatási
szerződés megkötését követően ez év őszére tervezzük a közbeszerzési kiírás - tenderdokumentáció elkészítését, év végére pedig a
kivitelezésre vonatkozóan a szerződés megkötését, majd a tényleges
munka elvégzését.
Szerdahelyi Katalin

10

::: Víz Világnapi díjátadó ünnepség
az Irányító Központban
Társaságunk és a Magyar Hidrológiai Társaság Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezete március 22-e, a Víz Világnapja
alkalmából pályázatot írt ki „Víz a városokért!” címmel. A pályázaton óvodai, általános és középiskolai egyéni pályázók valamint
óvodai, iskolai közösségek, rajzszakkörök vettek részt különböző
képzőművészeti alkotásokkal. Az idei évben kiemelt szerepet szántunk a vízfestékkel készített rajzoknak, így a legszebb vízfestékkel
készült műveket külön díjazásban részesítettük.

A díjakat Dr. Jelen Tamás, Társaságunk vezérigazgatója és a
Magyar Hidrológiai Társaság Komárom-Esztergom megyei szervezetének elnöke, Simon Ferenc, általános és műszaki vezérigazgató-helyettes, Dr. Sencz József, gazdasági vezérigazgató-helyettes,
valamint a Komárom-Esztergom megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Tatabánya Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség
különdíját Eperjesi László adták át, 2011. március 21-én, Tatabányán, Víz világnapi ünnepségünkön.

::: Víz Világnapi szakmai elismerések Társaságunknál
2011-ben a Víz Világnapja alkalmából Társaságunk két vezetője is
rangos kitüntetést kapott.
Tóth Mária vízgazdálkodási vezető Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől a
víziközmű szolgáltatásban eltöltött magas szintű szakmai munkája
elismeréseként. A kitűntetést az Országos Víz világnapi rendezvényen ünnepélyes keretek között vehette át 2011. március 22-én,
Budapesten.

Dr. Szigligeti János adminisztratív vezető a víziközmű szolgáltatásban eltöltött magas szintű szakmai és emberi helytállásáért a
Magyar Víziközmű Szövetség Víz világnapi emlékérmét vehette át.
A plakettet a Magyar Víziközmű Szövetség Víz világnapi központi
ünnepségén Kurdi Viktor adta át az ünnepeltnek.
Az elismerésekhez gratulálunk, munkájukhoz további sikereket
kívánunk.

::: „A Víz kincs - a környezet érték!”
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Társaságunknál már több éves hagyománya van, hogy a Víz Világnapja alkalmából „házi”ünnepséget rendezünk, ahol elismerésben
részesítjük azokat a dolgozókat, akik a víziközmű-szolgáltatás területén több éves kiemelkedő munkát végeztek. A március 25-i tatai
rendezvényen ezúttal 36 fő részesült jutalomban, melyet dr. Jelen Tamás vezérigazgató úr adott át az alábbi kitüntetetteknek:

»» Üzemfenntartás és Vállalkozás
Gajdó Sándor
Kanizsai Imre
Kertészné Labancz Ildikó
Kovács Tibor
Mészáros Károlyné
Rajos Ede
Szádeczki Tibor
Tarkövi Zsolt
Walcz Gyula

»» Oroszlány - Kisbér Vízmű Üzem
Asztalosné Ruppert Anita
Sógorka Ottó

»» Víztermelő Bányaüzem
Eisemann Ferenc
Hornyák Dávid
Horváth Mihály
Panyik László

»» Irányítóközpont
Ásoth Ildikó
Baranyai Tiborné
Böcskei Lászlóné
Fehér D. Tibor
Gátvölgyi Imre
Hiczkóné Nagy Márta
Lengyelné Varga Erzsébet
Márton Zoltán
Neuberger Attila
Pathó Mónika
Schmidtmayer Edit
Tajtiné Izing Mária
Tóth Attila
Uttó Antónia

»» Dorog - Esztergom Vízmű Üzem
Dombi Ferenc
Ifj. Szabó Gyula
Teplánszki Józsefné

»» Tatabánya – Tata – BIRV Vízmű Üzem
Angyal Attila
Kun Zsigmond Csaba
Menyhárt István
Pap Ferencné
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::: III. Tatai Kihívás
A zord idő ellenére a 2010-es év őszén is részt vettünk a hagyományosan megrendezésre kerülő Tatai Kihíváson. Támogatóként, ezen
kívül pedig még egy környezetvédelemmel kapcsolatos tesztlappal
vártuk a fiatalokat. A verseny az általános iskolák felső tagozatosainak és a középiskolásoknak volt meghirdetve, melyre szép számmal
jelentkeztek is. A különböző állomáshelyeken más-más jellegű és
tudományterületű feladványok voltak, melyek között szerepelt a
harcászat, egészségügy, környezetvédelem, elsősegélynyújtás, tájékozódás is. Társaságunk külön díját a baji Szent István Általános
Iskola csapata nyerte, hiszen toronymagas pontszámmal oldották
meg a Tatával és a környezetvédelemmel kapcsolatos feladataikat.
A verseny remek hangulatban telt el, amely köszönhető a szervezőknek, a MH. 25. Klapka György Lövészdandár katonáinak is,
valamint a felkészült fogadóknak az állomásokon. Reméljük, 2011.
őszének időjárása kegyesebb lesz a versenyzőkhöz!

::: Információk az
interneten is!

::: Látogatás a
BÁCSVÍZ Zrt.-nél

www.edvrt.hu
Társaságunk kiemelt fontosságúnak tekinti a fogyasztók rendszeres
és folyamatos tájékoztatását. A hagyományosnak tekinthető információs csatornákon túl azonban egyre inkább ki kell használni
a korszerű technikai eszközöket is, melyek szintén lehetőséget
biztosítanak az ismeretek átadására. Ezek közé tartozik a ma már
gyors ütemben fejlődő internet is, melyet egyre többen használnak
tájékozódásra, az ügyek intézésére. Társaságunk megújulóban lévő
honlapja az alapinformációkon túl, aktuális hírekkel, bejelentési
modulokkal is szolgál az érdeklődőknek. A www.edvrt.hu honlapunkat felkereső fogyasztóink folyamatosan tájékoztatást kapnak
munkánkról, a társaság tevékenységéről, az elérhetőségeinkről,
valamint az aktuális eseményekről. Folyamatosan közzé tesszük
a közterületeket érintő hibaelhárítási és felújítási munkáinkat is.
Arra bíztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, és munkatársainkat is, hogy
rendszeresen keressék fel honlapunkat.

Kollégáink 2010 őszén látogatást tettek a BÁCSVÍZ Zrt. kecskeméti központjában és az I. számú Vízmű Üzemüknél. A tapasztalatszerzésre irányuló látogatáson betekintést nyerhettek a Társaság
térinformatikai munkájába is. Információkat kaptak arról a hosszú,
több, mint 3 éves munkáról, amely során feltérképezték Bács-Kiskun megye székhelyét, Kecskemétet. Megismerkedhettek azzal a
csapattal és eszközparkkal, akik minden természeti és társadalmi
akadály ellenére sikeresen elvégezték a feladatot.
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::: Csatorna diagnosztika

Cégünk új tevékenységi körrel bővül az idén, miután egy csatorna kamera diagnosztikával
rendelkező gépjármű került beszerzésre. Az autó átadása 2011. március 31-én volt, beszerzési értéke megközelíti a 38 millió Ft-ot. A gépjárművet kezelő munkatársak oktatása
április 12-14. közötti időszakban megtörtént. A telephely kialakítása folyamatban van, az
oktatás után kezdődik meg a csatornahálózat kamerás ellenőrzése.
A gépjárművel végezhető tevékenység:
-- csatorna diagnosztika lejtésméréssel,
-- feltárás nélküli csatornajavítás,
-- bekötővezeték ellenőrzés mobil kamerával.
Jó munkát, sok sikert kívánunk az új tevékenységhez.

::: Magyar Hidrológiai Társaság
Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezete
Az MHT Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezete 2010.
december 15-én tartotta a vezetőségválasztó taggyűlését. A tagság
egyhangú szavazata alapján a Területi szervezet új elnöke Dr. Jelen
Tamás, a titkár Tóth Mária, a vezetőségi tagok Botos Tamás, Fábián László, Nikáné Harangozó Margit és Rajos Ede.
Ezúton is köszönet illeti Szabó Pál leköszönő elnököt az elmúlt hat
évben végzett munkájáért.
A megújult vezetőség a továbbiakban is arra törekszik, hogy inkább
kevesebb, de színvonalas, a Magyar Mérnöki Kamara által minősített, kreditpontos előadói üléseket szervezzen. További fontos
célkitűzés a megyében működő víziközmű társvállalatok, beszállító cégek és tervező szakvállalatok jogi tagként való beléptetése és
aktív közreműködés kérése a társaság szakmai munkájában.
Az idei évi első előadói ülésre március 23-án került sor, ahol Lajtai
Bálint a VAG-Armaturen Magyarország ügyvezetője a „Fogyasztási szokásokhoz igazodó, intelligens hálózati nyomásvezérlés (Nyomás-menedzsment) – egy lehetséges eszköz a hálózat üzemeltetési
költségeinek (pl. veszteség, meghibásodások, öregedés, stb.) csökkentésére, racionalizálására” címmel tartotta meg előadását. Ehhez
kapcsolódott Varga László, a Grundfos Hungária Kft. értékesítési

vezetőjének előadása, melynek címe „Fogyasztási igényen alapuló
elosztóhálózatok üzemeltetése”
A Magyar Mérnöki Kamara által minősített, kreditpontos előadások aktuális problémák, feladatok és azok megoldásaival foglalkoztak és sikeresek voltak, amit alátámasztott a nagy létszámú, 42 fős
hallgatóság is.
Tóth Mária
MHT titkár

::: Forrást „fogadunk örökbe”

A „Várforrás” fakadó vize

Az elmúlt évszázadban Tatán rengeteg forrás fakadt, azonban
1973-ig, a Dunántúli-középhegységben folytatott szén- és bauxitbányászat következtében azok egymás után elapadtak.
1990-től már érezhető volt a vízszint emelkedése és 2009 végéig
Tatán több, mint 30 métert emelkedett a karsztvízszint.
Társaságunk többek között az előbb felsorolt események hatására
döntött úgy, hogy az Öreg-tó partján, a Kastély és a Vár között
található karsztos figyelő kutat „örökbe fogadja”. A tervek szerint
egy forrásház kerül kialakításra - az Önkormányzat együttműködésével, a Vízmű finanszírozásában.
A tervek szerint a kút fakadó vize az Öreg-tóba kerül visszavezetésre, környezetét pedig korhűen, a helyi műemlékekhez igazodva
kívánják kialakítani, amely nyáron kiválóan alkalmas lesz arra,
hogy a tikkadt kirándulók szomjukat oltsák belőle.
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::: Közgyűlési és felügyelő bizottsági hírek
Az elmúlt fél évben két rendkívüli közgyűlés is volt társaságunknál. A 2010. december 9-én tartott rendkívüli közgyűlésen alapszabályi módosításokat fogadott el a legfőbb döntéshozó szerv – a
legfontosabb ezek közül, hogy társaságunk Szervezeti és Működési
Szabályzatának (SZMSZ) elfogadása az eddigi közgyűlési hatáskörből vezérigazgatói hatáskörbe került –, valamint módosította
a – felsővezetés és a felügyelő bizottsági tagok juttatási rendszerét
szabályozó – Javadalmazási Szabályzatot. A közgyűlés új felügyelő
bizottsági ügyrendet helyezett hatályba, továbbá egy új felügyelő
bizottsági tagot is választott Dr. Hidas János személyében.
A 2011. április 12-én tartott rendkívüli közgyűlésen szintén sor
került az Alapszabály módosítására, valamint egy új Javadalmazási
Szabályzatot is elfogadott a testület. Ezen az ülésen döntött a közgyűlés társaságunk 2011. évi üzleti tervéről, valamint társaságunk
vezérigazgatójának 2011. évi prémiumfeladatairól.
2010. szeptemberében tartott felügyelő bizottsági ülésen a Felügyelő Bizottság (FB) megválasztotta új elnökét Dr. Mayer Balázst, aki
az MNV Zrt. jogi főigazgatója, valamint az FB elnökhelyettesét,
Andrásik Sándornét, aki szintén az MNV Zrt.-nél dolgozik, mint
igazgatóhelyettes. Az FB elfogadta új ügyrendjét, módosította saját
Munka- és Feladattervét, továbbá elfogadta a társaság 2010. év
I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
2010. novemberében az FB megtárgyalta a társaság 2010. I-III. negyedévi jelentését az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról. Tájékoztatót hallgatott meg az FB az MNV Zrt. által
meghatározott költségtakarékossági programokhoz kapcsolódóan
kidolgozott társasági Intézkedési Terv érvényesüléséről, valamint
a 2010-2012. évi stratégiai célkitűzések 2010. évi teljesítéséről.
Az FB elfogadta a 2011. évi előzetes üzleti terv javaslatáról szóló

::: Szakszervezeti hírek

előterjesztést, valamint a beterjesztett alapszabályi módosításokat
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
2010. decemberében az FB megtárgyalta és véleményezte a társaságunk vezérigazgatója által beterjesztett SZMSZ módosítási
javaslatot és azt elfogadásra javasolta.
2011. márciusában tartotta idei első ülését az FB, ahol elfogadta
2011. évi Munkatervét, meghatározta társaságunk 2011. évre vonatkozó ellenőrzési feladattervét és véleményezte az újabb SZMSZ
módosítási javaslatot, mellyel egyetértett. Tájékoztatót hallgatott
meg az FB a 2011. évi bérfejlesztési és bértömeg-gazdálkodási
tervekről, a KEOP pályázatok aktuális helyzetéről, valamint a
ROE (tőkehatékonysági) mutató számításával kapcsolatos társasági
számviteli álláspontról. Az FB ezen az ülésen felkérte a társaság
menedzsmentjét, hogy kezdeményezzen kapcsolatfelvételt a többi
regionális víziközmű társasággal egy egységes szempontok alapján
kidolgozott vízveszteségi mutató alkalmazása érdekében.
A 2011. áprilisi FB ülés döntően társaságunk májusban tartandó
rendes közgyűlésének előkészítésével foglalkozott. Ennek keretében megtárgyalta a 2010. évi üzleti jelentést és beszámolót, a
könyvvizsgálói jelentést, társaságunk vezérigazgatójának jelentését
a 2010. évi prémiumfeladatok teljesítéséről, valamint a társaságunk
könyvvizsgálójának személyére tett javaslatot. Az FB elfogadta saját jelentését is az éves beszámolóról. Mindezek mellett beszámolót
hallgatott meg az FB az Ellenőrzés 2010. év II. félévi vizsgálatainak
tapasztalatairól, a lezárult belső ellenőri vizsgálatokról, valamint a
KEOP pályázatok aktuális helyzetéről. Az FB felülvizsgálta a 20102012. évekre vonatkozó társasági stratégiát, valamint véleményezte
az SZMSZ május 1-jén hatályba lépő módosításait.
Dr. Varga György Péter

(2010. szeptember – 2011. március)

Szakszervezeti programok:
Társaságunk és az ÉDV Zrt. Munkahelyi Szakszervezete tavaly
ősszel közös szervezés keretében megrendezte az I. Házi főzőversenyt a Síkvölgyi Üdülő területén. A rendezvényen 6 fős csapatok
vettek részt, melyen egy kötelező és egy szabadon választott ételt
kellett elkészíteni faszénen. A győztes csapat automatikusan részt
vehetett az immáron országos népszerűségnek örvendő IV. Faszén
Fesztiválon, melyet a Szabadtéri Bányász Múzeum területén rendeztek meg a „Kulturális Örökség jegyében”. A főzőversenyt szintén Társaságunkkal közösen szponzoráltuk. A fesztiválon a 2009.
évi győztes csapatunk mellett a Házi főzőverseny győztes csapata is
remekül szerepelt, ugyanis a legfinomabb étel kategóriában az első
és második helyen végeztek.
Decemberben megrendeztük a Mikulás napot, melyen szakszervezeti tagjaink gyermekeit megajándékoztuk. Karácsonykor pedig
minden szakszervezeti tagunk ajándékcsomagban részesült.
Az idei év első nagy programja a nőnapi rendezvény volt, melyen a
Szakszervezetünk hölgy tagjait köszöntöttük.
Márciusban az ÉDV Zrt.-vel közösen megrendeztük a cég történetében először disznóvágási programunkat. A rendezvényre közel
160 fő jelentkezett. Az üzemek csapatai aktívan kivették a részüket
a munkából, ugyanis nagyon finom ételek készültek. Ezúton is
szeretném megköszönni minden csapat segítségét.

»» Cafetéria és Bérmegállapodás:
Az érdekvédelmi képviselet évelején a munkáltatóval folytatott
közös megbeszélések után megkötötte a 2011. évre vonatkozó
Cafetéria megállapodást. A Társaság a teljes munkaidőben fog-

lalkoztatott munkavállalók részére Cafetéria rendszerben nettó
312 000 Ft/fő/év juttatást biztosít. A Cafetéria juttatások adóvonzatát a Társaság magára vállalta, melynek maximális összege
59 405 Ft/fő/év.
A 2011. évi adó- és járulékváltozások nettó keresetekre kifejtett
negatív hatásai kompenzálása miatti keresetfejlesztést Társaságunk
a 2011. március havi bérek számfejtésénél alkalmazta 2011. január
1-ig visszamenőlegesen.
A 2011. évre vonatkozó bérmegállapodás tervezetének kidolgozása
folyamatban van.

»» Munkahelyi Szakszervezet
éves Kongresszusa:
2011. március 4-én tartotta szakszervezetünk éves Kongresszusát.
A Kongresszuson elfogadásra került a munkahelyi szakszervezet
titkárának 2010. évi beszámolója, valamint a gazdasági felelős és
az ellenőrző és számvizsgáló bizottság 2010. évi pénzügyi beszámolója. Ezt követően a 2011. évi költségvetésről (pénzügyi terv),
valamint a 2011. évi munkaprogramról szavaztak a delegált munkatársak. Társaságunk munkahelyi szakszervezete ez évben több
olyan program lebonyolítását is célul tűzte ki, amelyek tartalmas
kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a szakszervezeti tagoknak
és közvetlen családtagjaiknak.
Deák Tamás
szakszervezeti titkár

::: Sportos oldal
»» 33. Regionális Vízügyi Sportnap
Részt vettünk a 33. Regionális Vízügyi Sportnapon, melyet a
2010-es évben a Fővárosi Vízművek Zrt. rendezett és a rendhagyó
sportszámok mellett új elemekkel is megismerkedhettek a résztvevők. Összesítésben csapatunk az előkelő második helyen végzett.

»» IV. Interex-WAGA – FEJÉRVÍZ Focikupa
Székesfehérváron negyedik alkalommal került megrendezésre a
már ismerősen csengő focikupa. Az idei évben is 15 csapat kapott
meghívást a szervezőktől. A mérkőzések remek hangulatban folytak a rossz idő ellenére is, parádés gólokat, védéseket láthatott a
nagyérdemű nézőközönség. Csapatunk lett a torna győztese, valamint a gólkirály is tőlünk került ki. A meccsek szüneteiben sem
unatkoztak a játékosok és a közönség, ugyanis lehetőség volt pingpongozásra is. Reméljük, hogy a rendezők jövőre is vállalják ezt az
izgalmakban gazdag esemény megrendezését! A többi résztvevőnek
is gratulálunk!

»» Euroflow Sportnap
A nyári 4 tusa sportnap után az idei évben másodszor az egyik
jelentős beszállító partnerünk, az Euroflow Zrt. kezdeményezésére
és támogatásával november 26-án tekekupát rendeztünk – immár
ötödik alkalommal – melynek helyszíne ismét a Tatai Olimpiai
Edzőtábor tekepályája volt. A végső küzdelemben az Üzemfenntartás tatai csapata bizonyult a legjobbnak. A küzdelem mellett remek
alkalom volt a kapcsolatok elmélyítésére is. A vidám napot baráti
beszélgetés és vacsora zárta.

»» Mikulásos Sportnap új helyszínen
Az „Életmódjavító programunk” keretében 2010-ben utoljára rendeztük meg sportos programunkat. Az utolsó erőpróbára december
3-án került sor a tatabányai Gyémántfürdőben. A résztvevők
kedvük szerint úszhattak, szaunázhattak, pezsgőfürdőzhettek és
ügyességi animációs 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. Reméljük, jövőre a Mikulás ismét meglátogat minket!

»» Vígh Pál Focikupa
Az idén 8. éve annak, hogy nincs közöttünk felejthetetlen, kedves
kollégánk, akinek tiszteletére idén februárban is megrendeztük focitornánkat a Tatabányai Tűzoltóságon. A tornán négy vízműves és
egy tűzoltó csapat vett részt, akik rendkívül sportszerű, küzdelmes
játékkal méltó módon emlékeztek örök emlékű sportbarátunkra.
A tornát a Regionális csapat nyerte meg. Köszönjük a Tatabányai
Tűzoltóságnak a szervezéshez nyújtott segítséget.
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::: KEOP – Próbaüzemi rendezvény
Esztergomban
2011. február 15.
Az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a térség meghatározó szolgáltatója, fejlesztési célkitűzéseinek
megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a szigorodó hazai és uniós környezetvédelmi előírások betartására. Mindemellett szem előtt tartja a fogyasztók és az önkormányzatok igényeinek és elvárásainak
megfelelő minőségi szolgáltatás megvalósítását.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2009. december
23-án szerződést kötött az Esztergom 2009 Konzorciummal (Nemzetközi Vegyépszer Zrt., EuroAszfalt
Kft., OMS Romania Srl.), az esztergomi szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozóan.
A kiviteli tervezés 2010. januárjában megkezdődött, a munkaterület átadására pedig 2010. március 16án került sor. Ekkor meg is kezdődtek az új vasbeton műtárgyak talajmunkái, de a tavaszi, rendkívül
csapadékos időjárás jelentősen hátráltatta a munkák tervszerű haladását és a műtárgyak elkészítését. A
nyár beköszöntével azonban felgyorsultak az események, amelynek köszönhetően szeptemberre az összes
vasbeton műtárgy és az udvartéri vezetékek nagy része el is készült. Az ősz folyamán a gépészeti, technológiai szerelésekre és a villamos berendezések telepítésére került sor.
A munkák befejezését követően 2011. január 17-én elkezdődött a próbaüzem a szennyvíztisztító telepen,
ami előreláthatóan 6 hónapig tart.
Fontos, hogy a projekt megvalósulásának előnyeit élvezők tudják, hogy az elvégzett munka, beruházás és
fejlesztés közös érdekünk. Figyelnünk kell fogyasztóink környezeti érzékenységére, nevelésére és környezettudatos gondolkodására, hiszen a projekt nemcsak a jelent, hanem a jövőt is szolgálja.

Tegyünk többet környezetünkért!

az Északdunántúli Vízmű Zrt. lapja.
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