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Vezérigazgatói köszöntő
TISZTELT MUNKATÁRSAIM!

Közeledik az év vége, rövidülnek a nappalok, eg��e hoszszabbak az éjszakák. A ter�észet is készül meg�ihenni, mi is
lassan számot vet�nk az elmúlt esztendővel. Ilyenkor eg� kicsit
megáll az ember, elgondolkodik, és készül az Ünnepre.

Az Északdunánt�li Vízmű Zr�. már a jövő évre készül, hiszen itt az ünnepek
alatt sem áll meg a munka. Vízre szükség�k van az embereknek a nap minden
órájában, íg� nekünk foly�at�i kell a munkát, amit abba sem hag��nk. Változások voltak, vannak és lesznek is, fel kell készülnünk ar�a, hog� a mi szer�ezet�nkben is várhatóak átalakulások. Ezek azér� vannak, hog� a továbbiakban is ug�anolyan minőség� szolgáltatást ny�jtsunk, mint eddig, és fontos,
hog� ezt mindenki számára meg�zethető áron teg��k elérhetővé. A munkaerő
meg�ar�ása a továbbiakban is leg�ontosabb célkit�zéseink között szerepel,
és meg is teszünk mindent annak érdekében, hog� ez íg� is maradjon.
Karácsony alkalmából kívánom, hog� a szeretet teg�e széppé az
ünnepüket. Kívánom, hog� az ünnepek alatt igazán t�djanak kikapcsolódni, újuljanak meg testileg, lelkileg, hog� az újesztendőt
energiával feltölt�e erőtől duzzadóan t�dják megkezdeni.

Dr. Jelen Tamás
vezérigazgató

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!
Wass Albert

::: KÖZGYŰLÉSI ÉS FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGI HÍREK
Társaságunk 2011. május 24-én
tartotta rendes közgyűlését. Az ülésen a testület értékelte társaságunk
2010. évi gazdálkodását, ennek
keretében elfogadta társaságunk
2010. évi üzleti jelentését, mérlegét,
eredménykimutatását, illetve a
kiegészítő mellékleteket. Elfogadta
a testület a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentését a 2010. évi
beszámolóról és döntött társaságunk
vezérigazgatójának prémium-kifizetéséről, valamint a 2010. évi eredmény felhasználásáról. Társaságunk
2010. évi mérleg szerinti eredménye 97 115 000 Ft volt, mely teljes
összeget a közgyűlés döntése alapján az állami víziközmű rendszereken történő KEOP beruházások önrészének finanszírozására
fordíthatja társaságunk.
A közgyűlésen új könyvvizsgálót is választott társaságunk a BPO
AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft. személyében.
A közgyűlés módosította az Alapszabályt is, melynek értelmében
a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépés előtt történő
jóváhagyásáról a Felügyelő Bizottság dönt, továbbá társaságunk
általános és műszaki vezérigazgató-helyettese is önálló aláírási
jogot kapott.
Az elmúlt fél évben három felügyelő bizottsági ülés volt társaságunknál. A 2011. júniusában tartott ülésen a Felügyelő Bizottság
tájékoztatót hallgatott meg a rendes közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, elfogadta társaságunk ügyvezetéséről, vagyoni
helyzetéről, üzletpolitikájáról szóló 2011. I. negyedévi jelentését,
jóváhagyta a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Felügyelő
Bizottság ügyrendjének módosítását, áttekintette a lezárult belső
ellenőri vizsgálatokat, valamint a kintlévőségek alakulását.
2011. augusztusában a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság
2011. I. félévi jelentését az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és
az üzletpolitikáról. A Felügyelő Bizottság elfogadta társaságunk
vezérigazgatójának és helyetteseinek prémiumfeladatának időarányos teljesítéséről szóló jelentést és hozzájárult a prémiumelőlegek
kifizetéséhez. Tájékoztatót hallgatott meg a Felügyelő Bizottság
a vízveszteséggel kapcsolatosan elrendelt vizsgálati eredmények
értékeléséről és az ezek alapján készült javaslatokról. Áttekintette
továbbá a testület a lezárult belső ellenőri vizsgálatokat, a KEOP
pályázatok aktuális helyzetét és a kintlévőségek alakulását.
A 2011. novemberi FB ülés megtárgyalta a társaság 2011. I-III.
negyedévi jelentését az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és az
üzletpolitikáról és jóváhagyta társaságunk Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2012. január 1-jei hatályba lépéssel történő, fent
ismertetett módosítását. A lezárult belső ellenőri vizsgálati jelentéseket, a KEOP pályázatok aktuális helyzetéről és a kintlévőségek
alakulásáról szóló tájékoztatót is áttekintette a testület. Az FB tájékoztatót hallgatott meg a SAP rendszerről, a tervezett IT fejlesztésekről, valamint a társasági marketing tevékenységgel kapcsolatos
költségek 2007. és 2011. évek közötti alakulásáról.
Dr. Varga György Péter
Jogtanácsos
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::: A 2012. JANUÁR 1-JÉN
HATÁLYBA LÉPŐ FONTOSABB
SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

Társaságunk vezérigazgatója – a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása után – 2012. január 1-jei hatálybalépéssel módosította az
SZMSZ-t. A hatályba lépő legfontosabb módosítások a következők:
–– Az Üzemfenntartás és Vállalkozás, mint önálló szervezeti egység
megszűnik, feladatait a vízmű üzemek veszik át. A megszűnő
szervezeti egység térségi állománya az ott szolgáltató vízmű
üzemhez kerül beintegrálásra. Így az egyes térségekben a víz- és
szennyvízszolgáltatás ellátása komplexen a területileg illetékes
vízmű üzemekhez kerül. Az üzemfenntartási tevékenység vállalati szintű tervezését és folyamatainak egységesítését az általános
és műszaki vezérigazgató-helyettes egy üzemfenntartási koordinátori munkakör létrehozásával biztosítja.
–– Az adminisztratív vezető irányítása alól a vezérigazgató közvetlen irányítása alá kerül az Igazgatás, egyben az adminisztratív
vezető poszt megszűnik a társaságnál. Az adminisztratív vezető
feladatait teljes egészében az igazgatás vezető veszi át.

::: TÁRSASÁGI SEGÍTSÉG A
VÉGTÖRLESZTÉSHEZ
Felsővezetői kérés/döntés alapján
felmérés készül társaságunk munkavállalóinak ingatlanfedezetű devizaalapú hiteltartozásairól.
Célunk, hogy minél nagyobb számban nyújtsunk kamatmentes kölcsönt dolgozóinknak, ezzel hozzásegítve őket a hitel végtörlesztéséhez. A
hatályos szabályozás alapján a munkáltató munkavállalójának abban
az esetben nyújthat kamatmentes
kölcsönt, ha a magánszemély (munkavállaló) a kölcsönt a hitelintézet
útján, annak igazolása alapján olyan
lakása építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
vagy bármely, az említett célra hitelintézettől, vagy bármely, az
említett célra korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez,
törlesztéséhez használja fel. További feltétel, hogy a lakás ne haladja
meg a lakás célú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét. Lakáskorszerűsítésnek
a lakás célú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben
meghatározott korszerűsítés minősül.
A személyenként nyújtható kölcsön mértékének meghatározására
az igényfelmérés után kerül sor.
A kölcsönnel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a kollégák a HR
gazdálkodáson kaphatnak.
Dr. Nagy Zoltán
HR gazdálkodás vezető
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::: TÁRSASÁGUNK 2011-BEN ELNYERTE A CSALÁDBARÁT
MUNKAHELY CÍMET A MUNKA-CSALÁD AUDITUNK SEGÍTSÉGÉVEL
Társaságunk 2011-ben elnyerte a Családbarát Munkahely címet. Országos szinten közel 90 pályázati anyag érkezett be, és
ebből 18 cég lett díjazott a különböző kategóriákban. A címhez
1 000 000 Ft vissza nem térítendő pénzjutalom is járt. Az, hogy
ez sikerült társaságunknak nem csak egy jól összeállított pályázati
anyagnak köszönhető, hanem annak is, hogy team munka keretében egy 10 pontból álló intézkedési tervet állítottunk össze, mely
az alábbi célkitűzéseinket tartalmazza:

»» 1. RUGALMAS MUNKAIDŐ BEVEZETÉSE
IRODAI DOLGOZÓKNAK BELÉPTETŐ
RENDSZER HASZNÁLATÁVAL
Társaságunk tevékenységéből adódóan nehezen megvalósítható
a rugalmas munkaidő bevezetése, mivel dolgozóink több mint
60%-a több műszakos munkarendben dolgozik, készenlétet ad.
Ennek ellenére azoknál a munkaköröknél, ahol ez nem áll fenn
(főleg szellemi munkakörök esetében), meg kívánjuk teremteni a
lehetőséget a rugalmas munkakezdésre és befejezésre, igaz egyelőre
csak PILOT PROGRAM keretében egy kisebb üzemünk irodai
dolgozóinál. Amennyiben pozitív visszajelzéseket kapunk és kollegáink többsége igényli a cégszintű bevezetést úgy 2012. második
felében terveink között szerepel ennek megtétele.

A jövőre tervezett vállalati egészségnappal szeretnénk elérni, hogy
munkatársaink továbbra is érezzék, hogy egészségük és jólétük
fontos számunkra, valamint hozzájáruljunk a munkavállalók
egészségének, jó közérzetének megőrzéséhez.

»» 5. STRESSZ-KEZELŐ TRÉNING
A stressz korunk népbetegsége. Felgyorsult világunkban folyamatosan meg kell felelnünk elvárásoknak otthonunkban, munkahelyünkön, szűkebb és tágabb környezetünkben. A stressz kezelő
tréning megszervezésével szeretnénk elérni azt, hogy dolgozóink
hasznos technikákat és módszereket sajátítsanak el, amelyekkel
megelőzhetik, elkerülhetik, vagy legalábbis tompíthatják a stressz
okozta testi és lelki bajok kialakulását.

»» 6. DOHÁNYZÁS LESZOKTATÓ KAMPÁNY
Az utóbbi években kiemelten figyeltünk arra, hogy dohányzó kollegáink csak a kijelölt területeken gyújthassanak rá cigarettájukra.
A dohányfüstnek való kitettség ártalmas mind a dohányzók, mind
pedig a nem dohányzók egészségére, ezért is terveztük be ezt a
kampányt. Terveink között szerepel egy csoportos, versenyszellemet erősítő nagy leszoktatási akció, amihez nyereményeket fogunk
kitűzni.

»» 2. RUGALMAS MUNKAIDŐKERET BEVEZETÉSE AZ
ARRA ALKALMAS TEVÉKENYSÉGEK KÖRÉBEN

»» 7. NEGYEDÉVENTE EGÉSZSÉGÜGYI
PREVENCIÓS ELŐADÁSOK MEGSZERVEZÉSE

A rugalmas munkaidőkeretet főként a fizikai dolgozóink körében
az erre alkalmas munkakörök esetében szeretnénk bevezetni. Így
kívánjuk megvalósítani azt, hogy munkavállalóink munkaidejük
legoptimálisabb eltöltése mellett, több szabadidőt tölthessenek
családtagjaikkal, illetve, hogy ezzel a megoldással támogassuk férfi
kollegáink otthoni, magánéleti szerepvállalását.

Tervezett főbb témák: influenza, allergia, gyermekbetegségek, szív
és érrendszeri megbetegedések.

»» 8. ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM LÉTREHOZÁSA

Eddigi tapasztalatink azt mutatják, hogy női dolgozóink a GYES
lejárta után szívesen visszajönnek hozzánk, és nem keresnek más
munkahelyet maguknak. A GYES ideje alatt folyamatosan tartjuk
velük a kapcsolatot, valamint a munka világába történő visszatérésükkor figyelmet fordítunk arra, hogy ők is megkapják a távollévő
idő alatti béremelést. Mivel, még inkább szeretnénk megkönnyíteni számukra a szülés utáni visszatérést, ezért a távfoglalkoztatás
lehetőségét kívánjuk megadni nekik 2012-ben.

Az ösztöndíj programmal az a célunk, hogy dolgozóink gyermekeinek szakmunkás-, közép- és felső iskolai tanulmányait támogassuk.
Eddig is segítettük őket oly módon, hogy biztosítottuk számukra
a szakmai gyakorlat, diplomamunka konzultáció, nyári diákmunka lehetőségét, illetve CAFETERIA kereten felül iskolakezdési
támogatásban részesítjük munkavállalóinkat, valamint új dolgozó
felvételénél előnyben részesítjük kollegáink családtagjait, de ezeken
túlmenően is fontosnak éreztük a további támogatási lehetőségek
megadását. Ezért szeretnénk támogatni „gyermekeink” továbbtanulását olyan területeken, iskolákban, amelyek társaságunk tevékenységével is szorosan összekapcsolódnak, hiszen az utánpótlást
rendkívül fontosnak érezzük szakmánkban (pl: környezetmérnök,
vízépítő mérnök, víztechnológus, csőhálózat-szerelő, stb.).

»» 4. VÁLLALATI EGÉSZSÉGNAP

»» 9. ÜZENŐ FAL KIALAKÍTÁSA

Társaságunk egészség-megőrző stratégiával is rendelkezik, hiszen
csak így tudjuk csökkenteni a betegség miatti távolmaradást.
Nemcsak dolgozóink munkakörülményeire figyelünk oda azzal,
hogy biztosítjuk számukra az egészséges munkavégzéshez szükséges feltételeket - minden üzemünk üzemorvossal rendelkezik hanem gondolunk családtagjaikra is a rendszeresen megszervezett
sportnapokkal. Ilyenkor nemcsak az együttlétet és a munkahelyen
kívüli kapcsolatok építését tartjuk fontosnak, hanem azt is, hogy
gyermekeink hosszútávon fontosnak tartsák az egészséges életmódot és a környezettudatosságot.

Az üzenő fal kialakításával egyelőre azt a „hiányosságunkat”
igyekszünk kiküszöbölni, hogy jelenleg nem megoldható a vállalati óvoda, nyári tábor megszervezése. Az üzenő fal létrehozásával
lehetőséget kívánunk teremteni arra a dolgozóknak, hogy rajta
elhelyezhessék a gyermekmegőrző programlehetőségeket.

»» 3. TÁVFOGLALKOZTATÁS BEVEZETÉSE A
GYES ÉS A GYERMEKÁPOLÁS IDEJÉRE

»» 10. KOMMUNIKÁCIÓ A TARTÓSAN
TÁVOLLEVŐKKEL
Amit fejleszteni szeretnénk ezzel a programmal: hírlevélre való
jelentkezés lehetősége.

2011. ÉVBEN MAGVALÓSULT OKTATÁSAINK
2011-re mindazokat az oktatásokat, amelyeket beterveztünk sikeresen megvalósítottuk. Ezek a következőek voltak
Iskolai tanulmányok
8 fő dolgozónk főiskolai, egyetemi és posztgraduális képzését segítettük elő, 6 fő munkavállalónknak az érettségi megszerzéséhez
szükséges anyagi támogatást biztosítottuk.
Szakmai továbbképzések és tréningek
21 fő kollegánk végezte el sikeresen a vízvezeték és vízkészülék
szerelő képzésünket, 10 fő pedig víztechnológus tanfolyam
keretében szerezte meg a társaságunk tevékenysége számára is
hasznos szakmai kompetenciákat. 35 fő villanyszerelő és diszpécser
munkatársunk EU-s harmonizált villamos szabványokról szóló továbbképzésen vett részt, valamint VBÜ-s kollegáink aknaszállító,
bányagép és berendezés kezelő képzettséget szereztek az idei évben.
60 fő új belépő dolgozónk 3 x 2 napos tréning keretében, nem
csak kommunikációs technikákat sajátított el, hanem szakmai
nap keretében megismerhették cégünk történetét, tevékenységét és
mindennapi munkáját.
Ezenkívül frontembereinknek a szakmai és kommunikációs
továbbképzésére is nagy hangsúlyt fektettünk. Ennek keretében
ügyfélszolgálati munkatársaink és diszpécsereink ügyfélkapcsolati
tréningen vettek részt.

5

Október hónapban 2 napos vezetői tréninget tartottunk középvezetőink számára Lovasberényben, ahol kompetenciafejlesztő
tréningprogramon vett részt 26 fő vezetőnk. A mostani képzés
sajátossága az volt, hogy a képzés előtt elbeszélgetés volt a résztvevőkkel, a tréning iránti személyes és szakmai elvárások tisztázása
érdekében, valamint az önfejlesztési attitűd és motiváció felmérése
miatt. Minden vezetőnknek fejlesztési tervet kellett összeállítani a
tréning lezárásaként, amelyeket jövő évben szeretnénk megvalósítani társaságunk életében.
Dr. Szirtes-Csoknyay Zsuzsanna
HR gazdálkodás vezető

::: TÖRZSGÁRDA TAGJAINK AZ IDEI ÉVBEN
10 ÉVES :
Bertalan János
Borosné Császti Mónika
Czaga István
Csány Gábor
Dávid Katalin
Dosztál Tamás Zoltán
Éles Zoltán
Ferencz Róbert
Földes Gábor
Hegedűs Sándorné
Hoffer Jenő
Józan Gábor
Király Dóra
Kiss József
Kreitner Krisztina
Kristóf-Hajnal Nikolett
Kuti Zsolt
Léber Ottó
Meszes János
Ujvári István

15 ÉVES :
Boda János
Csányi László
Csillag Tibor
Erdelics Tibor
Király László

Lobog Csaba
Lutring Edvin
Mayer József
Mayer Zsolt
Pál Tibor
Pénzes Edina
Rátvai Gábor
Szarka Géza
Tonka Miklós
Vörös Mihály Miklós

20 ÉVES :
Balogh Sándor
Darabosné Balla Mária
Geiszler Jánosné
Horváth Miklós
Járóka János László
Kovács Péter Gábor
Nitti Attila
Ráday Imre
Schmidtné Győri Anita
Tompa Beáta

25 ÉVES :
Bednár Mihály Gyula
Bognár István
Gerencsér Károly
Magyar Zoltán

Malomsoki József
Pápai Zoltán
Rozsák József
Sütő Károly
Székely Lászlóné
Víg Miklós

30 ÉVES :
Cseke Gyula
Kobzák Ervin
Molnár László
Turák Zoltán

35 ÉVES :
Benyák Judit
Horváth Mihály

40 ÉVES :
Balogh Sándor
Bublovics Péter
Erdélyi Katalin
Kasza Jánosné
Kesztler József
Palotás József

45 ÉVES :
Takács Péter
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:::: FEJLESZTÉSEK EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSOKBÓL AZ
ÉDV ZRT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEKEN
Az Európai Unió támogatásával megvalósulhatnak régóta esedékes
környezetvédelmi beruházások, melyekhez nem állt rendelkezésre
elegendő forrás. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és
az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) tartalmazza a feladatok betartásához
szükséges lépéseket.
Feladatunk három állami tulajdonú szennyvíztisztító telepünkön a
3. tisztítási fokozat kiépítése, mely a nitrogén- és foszforvegyületek
nagy részének szennyvízből való kivonását jelenti. A szennyvízben
lévő mérgező nitrogénvegyületek – nitritek, nitrátok – környezetünkre különösen veszélyesek. Egészen kis mennyiség belőlük
képes elszennyezni egy térség akár teljes ivóvíz-készletét. Az
uniós előírások értelmében, és a jogharmonizációnak megfelelően
(28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) a nitrogén kivonásának a
hatékonyságát nagymértékben javítani kell, pl. Tatabányán több
mint 90%-át el kell távolítani a szennyvízből. Ezek az eljárások
mindegyike költséges.
A szükséges munkákat önerőből nem tudtuk megvalósítani, ezért
rendkívül fontos volt, hogy pályázatainkat a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) „Szennyvízelvezetés és -tisztítás” 2
fordulós (1. forduló tervezések-tanulmányok, 2. forduló kivitelezés) pályázati konstrukció keretében befogadta és támogatásra
érdemesnek találta.
Fejlesztések tervezett költségei:
- Esztergom szennyvíztisztító telep fejlesztése 592 Millió Ft,
- Tatabánya szennyvíztisztító telep fejlesztése 1 502 Millió Ft,
- Tata szennyvíztisztító telep fejlesztése 1 349 Millió Ft.
Esztergomban már befejeződött a kivitelezés, a tatabányai és a tatai
fejlesztés keretén belül pedig a kivitelező kiválasztásra került és
megkezdődtek a munkák.

» ESZTERGOMI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
TELEP FEJLESZTÉSE
A szennyvíztisztító telepről elfolyó víz befogadója a Duna. A megvalósítás a meglévő, üzemelő telep technológiai fejlesztését célozta.
Jelenleg túl vagyunk egy sikeres próbaüzemen, a telep teljes kapacitással működik.
A megvalósult beavatkozások
- Az előülepítő ideiglenes kikapcsolási lehetőségének kiépítése
- Az eleveniszapos medencék levegőellátásának fejlesztése
- A denitrifikálás megvalósítása
- A kémiai foszforeltávolítása kiépítése
- A fölösiszap stabilizálása

» TATABÁNYAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
TELEP FEJLESZTÉSE
A Tatabányán összegyűjtött szennyvizeken túl a tisztító telep Vértesszőlős, Szárliget, Környe, Vértessomló és Várgesztes szennyvizét
is fogadja. Naponta kb. 14 000 - 16 000 m3 nyers szennyvíz kerül
elvezetésre, megtisztításra, ebből a mennyiségből kb. 850 m3/d
a kistelepülések szennyvize. A szennyvíztisztító telepre érkező
szennyvíz jellemzően kommunális eredetű.
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: az elfolyó vízben az összes foszfor nem lehet magasabb

1 mg/l-nél, az összes nitrogén eltávolítási hatásfokának 90 %-nál
nagyobb értéket kell elérnie. Erről hatósági határozat rendelkezik.
A fejlesztés tartalma:
A projekt keretében a meglévő szennyvíztisztító telepet egy olyan
egységgel tervezzük bővíteni, amely a nitrogén eltávolítását hatékonyan végzi és így a telep tisztítási teljesítményét növelve annak
működését egyértelműen biztonságossá teszi. A beruházás során a
magasabb eltávolítási hatásfok elérése érdekében intenzív kémiai
előkezelés és utódenitrifikáló bioszűrő megvalósítása szükséges.
Tápanyagként könnyen bontható szerves anyag – külső szénforrás
– adagolására is sor kerülhet. A fejlesztés során bővítésre kerül a
telepen alkalmazott bioreaktor-térfogat. A fentieken kívül meg kell
oldani a levegőellátás növelése érdekében egy új kompresszorház
építését és új légfúvók telepítését.
A fejlesztés eredményeként az Által-érbe naponta mintegy 80 kgmal, évente mintegy 25,5 t-val kevesebb NO3 szennyező anyag jut.
Terveink szerint a projekt - a próbaüzemet is beleértve – 2012 év
végére megvalósítható.

» TATAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE
Az 1970-es években épült telep az akkori előírásoknak megfelelően,
csak szerves anyag eltávolításra tervezték, tápanyag eltávolító fokozat nem épült ki. A kincstári tulajdonú telepeink közül a legkorszerűtlenebb, legelavultabb technológiával rendelkező és legrosszabb
állapotban lévő telepünk. Jelenleg kézi beavatkozással, az aerob és
anaerob állapot váltogatásával nagy nehézségek árán tudjuk tartani
az előírt határértékeket. A Tatán összegyűjtött szennyvizeken túl a
tisztító telep Baj és Agostyán szennyvizét is fogadja. A szennyvíztisztító telepről elfolyó víz befogadója az Által-ér. A megvalósítás a
meglévő, üzemelő telep technológiai fejlesztését célozza.
A fejlesztés tartalma:
Az üzemelő szennyvíztisztító mű két létesítménye alkalmatlan a
távlati felhasználásra, ezek helyett újat kell építeni. Egy technológiai elem hiányzik, ez a harmadik utóülepítő, ezt meg kell építeni. Új
technológiai gépházat kell készíteni a megváltozó légbevitel fúvó
gépeinek, a vegyszeres foszfor eltávolítás anyagainak tárolására,
adagolására és a hypós fertőtlenítés eszközeinek. Ki kell építeni egy
számítógépes üzemirányítást és üzemfelügyeletet, valamint ennek
keretében a távozó tisztított szennyvíz folyamatos és automatikus
műszeres ellenőrzését.
A meglévő bécsi levegőztető medencék az előírásoknak már nem
felelnek meg, ezért kettőt el kell bontani, helyettük pedig egy
levegőztetőt kell építeni, ahol a jelenlegi felületi levegőztetőkkel
működtetett egységek helyett finom buborékos mélylevegőztető
elemek kerülnek elhelyezésre. A levegőztető medencékben a vízáramlás fenntartására – amely az iszapkiülepedést kizárja – keverőket kell beépíteni.
A medence egy térben hajtja végre az „oxikus” reaktorok és az
„anoxikus” medencék feladatait olyan módon, hogy időprogram alapján a levegőztetés leáll, a teljes - intenzíven kevert - tér
anoxikussá válik, és a denitrifikáció megtörténik. A fejlesztett
technológiában az anoxikus állapot ellenőrzésére redox-potenciál
méréses felügyelet létesül. A foszfor eltávolítása - kicsapatása - a
levegőztetőkbe adagolásra kerülő vassóoldattal történik. A telep
fejlesztésének 2013 év közepére be kell fejeződnie.
Szerdahelyi Katalin
Beruházás – Fejlesztés vezető

::: ÖNKORMÁNYZATI
TALÁLKOZÓK 2011-BEN IS
2011-ben áprilisban és decemberben láttuk vendégül a működési
területünkhöz tartozó települések polgármestereit.
A tavaszi találkozókon Dr. Jelen Tamás vezérigazgató úr köszöntője után Simon Ferenc általános és műszaki vezérigazgató-helyettes
tájékoztatóját hallgathatták meg a jelenlévők az önkormányzatok
és a vízmű közötti együttműködési lehetőségekről, valamint prezentációt tekinthettek meg az új csatornakamerás gépjárművünkről. Ezt követte Dr. Sencz József gazdasági vezérigazgató-helyettes
tájékoztatója a díjakról, majd az üzemvezetők részletes beszámolója
az elmúlt évről és a 2011 évi tervekről.
A decemberi találkozók új felépítést kaptak, hiszen mindig igyekszünk az aktualitásokat megosztani a településvezetőkkel. Vezérigazgató úr köszöntője után Simon Ferenc általános és műszaki
vezérigazgató – helyettes tájékoztatta a megjelenteket a közmunka
tapasztalatairól és a távleolvasás pilot projektjeiről. Ezt követte az
eddigi csatlakozási tapasztalatok megosztása a polgármesterekkel,
ugyanis 2011 év elejétől Naszály település szennyvízellátását, 2011.
november 1-jétől pedig Tát és Tokod települések szennyvízének
elvezetését végzi társaságunk. Bábolna szennyvízelvezetését –
reményeink szerint – 2012 közepétől veszi át társaságunk. Az
üzemvezetők a csatlakozó települések polgármestereivel közösen
prezentálták a csatlakozás pozitív és kevésbé előnyös oldalait is.
A találkozók minden alkalommal jó hangulatban teltek, a polgármesterek újra megköszönték társaságunk vezetésének, hogy
mindig nyitottak vagyunk az egyeztetésre és az együttműködésre.
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::: „LEGJOBB NŐI MUNKAHELY 2010” DÍJ TÁRSASÁGUNKNAK
A pályázat kiírója, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség célul tűzte ki, hogy rámutat
az esélyegyenlőségi szempontok mellett a nők
foglalkoztatásának gazdasági szükségszerűségére és jó példákat mutat be, amelyeket más
vállalkozások is átvehetnek.
Társaságunk 2011. tavaszán nyújtotta be
pályázatát, amely a „Legjobb női munkahely 2010” cím megszerzésére irányult.
A pályázat elbírálása során a lesúlyozottabb kérdés az volt, hogyan
vélekednek a női dolgozók az ÉDV Zrt.-ről. Ennek alapján nektek
köszönhető, hogy társaságunk a 250 fő feletti kategóriában II.
helyen végzett, ugyanis a kérdőíveken – amelyek kitöltése teljesen
anonim volt –pozitívan nyilatkoztatok a vízműről. Ez nem volt
kötelező, hiszen ti dönthettétek el, hogy egyáltalán kitöltitek –e, és
hogy ha már kitöltitek, akkor milyen válaszokat adtok a kérdésekre.
Természetesen fontos volt az is, hogy elmondjuk, társaságunk
rendelkezik egészségmegőrző stratégiával, biztosítja számunkra az
egészséges munkavégzéshez szükséges feltételeket; sportnapokat,
egészségmegőrző és családi rendezvényeket szervezünk. A dolgozóknak lehetőségük van prevenciós szűrővizsgálatokon részt venni,
és támogatjuk a női munkatársak karrierépítési törekvéseit is.

Vezérigazgató Úr nevében is nagyon köszönöm minden kolléganőnek, hogy kitöltöttétek a kérdőívet. A továbbiakban kívánok
Mindenkinek - úgy a munkájában, mint a magánéletében - jó
egészséget és további sikereket!
Kreitner Krisztina
PR vezető

::: KÖRNYEZETI NEVELÉSI
KONFERENCIA TATABÁNYÁN
A hazai klímapolitika és a környezeti fejlesztések összefüggései az
oktatással címmel tartottak konferenciát a megyeszékhelyen. Az
eseményt Schmidt Csaba polgármester nyitotta meg Az előadók
között szerepelt Bencsik János klíma és energiaügyi államtitkár és
Dr. Jelen Tamás társaságunk vezérigazgatója is. Államtitkár úr előadásában többek között felhívta a figyelmet a takarékos fogyasztói
magatartásra és a természeti kincseink megőrzésére. Vezérigazgató
úr tájékoztatást adott jelenleg is futó KEOP pályázatainkról, a
kiváló minőségi ivóvizünkről, és fogyasztói, társadalmi kapcsolatainkról is.

::: BÁNYÁSZNAPI ELISMERÉSEK
Mint minden év szeptemberének első hétvégéjén, a Víztermelő
Bányaüzem az idén is megtartotta bányásznapi ünnepségét Tatabányán, a Széchenyi István Művelődési Házban. Kiss József üzemvezető köszöntőjében a bányászat mai „helyzetéről” beszélt. Az
ünnepi beszéd után dolgozóink átvehették a bányászati szolgálatért
járó elismerő okleveleket dr. Jelen Tamás vezérigazgatótól és Kiss
József üzemvezetőtől. Végül az ünnepség lezárásaként Bereznai
Csaba alpolgármester mondott pohárköszöntőt.

»» ELISMERŐ OKLEVELET KAPTAK:
10 éves oklevél Czaga István, Éles Zoltán, Léber Ottó
15 éves oklevél Boda János, Tonka Miklós
20 éves oklevél Horváth Miklós, Nitti Attila
25 éves oklevél Magyar Zoltán
30 éves oklevél Cseke Gyula, Kobzák Ervin, Turák Zoltán
35 éves oklevél Horváth Mihály
40 éves oklevél Balogh Sándor, Bublovics Péter, Kesztler József
45 éves oklevél Takács Péter
Az országos bányásznapi ünnepségen két kollégánk kapott kitüntetést: Boda János és Balogh Sándor. Minden kedves Kollégánknak
gratulálunk és munkájukhoz további sok sikert kívánunk! Jó
szerencsét!

::: TÁRSASÁGUNK CSAPATA
MÁSODIK HELYEN VÉGZETT
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS
VERSENYEN
A Magyar Víziközmű Szövetség immár kilencedik alkalommal hirdette meg a víziközmű-szolgáltatás területén dolgozó ügyfélszolgálati munkatársak országos versenyét, melyet ezúttal a házigazda, a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. székhelyén, Siófokon rendeztek
meg. 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 23 csapat
részvételével megrendezett nagyszabású eseményen társaságunk
Kasza Jánosné, Kardos Szilvia és Léhárt Vanda összetételű csapata
sikeresen szerepelt, az összesített pontszámok alapján a második
helyezést érték el.

::: ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ
SZERELŐVERSENY A
TÖRTÉNELMI VÁROSBAN
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A Magyar Víziközmű Szövetség 11. alkalommal hirdette meg a
víziközmű-hálózat szerelők országos versenyét, melynek ezúttal
a Heves Megyei Vízmű Zrt. volt a házigazdája egy történelmi
környezetben, Egerben. A felhívásra 31 vízmű küldte el legjobb
vízhálózati szerelőit, köztük határon túli csapatokkal.
Az ezen alkalomra összeállított háromfős csapatoknak újszerű gyakorlati feladatokat a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok küzdőterén
kellett megoldaniuk, ahol egyszerre nyolc csapat forgószínpadszerűen hajtott végre négy-négy egyszerű, de nagy gyorsaságot igénylő
szerelési feladatot. Az objektíven elbírálható részeredményeket
végig kivetítőkön lehetett nyomon követni.
Másnap sor került a gyorsaság mellett a tudás bizonyítására is,
hiszen a szponzori tesztek és az elméleti feladatok következtek. A
versenyen csapatunk sikeresen szerepelt!
A vándorzászlót a verseny győztes csapatának kapitánya, Kis István a FEJÉRVÍZ Zrt. vezérigazgatója vette át. Találkozunk jövőre
Székesfehérváron!
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::: VISSZAKERÜL AZ ÜZEMFENNTARTÁS A VÍZMŰ ÜZEMEKHEZ
A Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján
véglegessé vált, hogy 2012. január 01-jétől
visszakerül az üzemfenntartási tevékenység a
vízmű üzemekhez. Ezt követően az üzemek
vezetőinek kezébe összpontosul a vízszolgáltatási tevékenység teljes körű ellátása. Az
Üzemfenntartás és Vállalkozás szervezeti
egység pedig 2 és fél éves működés után – a
dolgozók áthelyezésével – megszűnik.
Ez a szervezeti egység egy kompromisszum
eredményeként jött létre, miután a belső és a külső ellenkezés
miatt a korábbi vezérigazgató nem tudta elérni, hogy a Felügyelő
Bizottság elfogadja az üzemfenntartási és vállalkozási tevékenység
kiszervezését. Létjogosultságát a többség szakmai és érzelmi alapon
később is megkérdőjelezte, annak ellenére, hogy eredményesen
működött és kulcs szerepe volt a fogyasztás visszaesése miatti árbevétel kiesés ellensúlyozásában.
Az ÜFV szervezeti egység működésének és a szervezeti változásnak
a megítélését két érintett, Szabó Pál Üzemfenntartás és Vállalakozás vezető és Mátis István üzemvezető véleménye mutatja be a
legátfogóbban.
Szabó Pál szerint „Az Üzemfenntartás és Vállalkozás az elmúlt
két és fél évben teljesítette a létrehozásakor kitűzött célokat. A
szervezet területi egységei a vállalat teljes működési területén elvégezték azokat a karbantartási és hibaelhárítási munkákat, amelyek
szükségesek a jó minőségű, folyamatos és biztonságos vízellátás
megvalósításához. A munka hatékonyságát jellemzi, hogy az elmúlt két és fél évben a vállalat működési területén nem volt olyan
vízellátás kimaradás, amely túllépte volna a kormányrendeletben
előírt mértéket, illetve amely a működési területen jelentős ellátási
zavart okozott volna.
Az Üzemfenntartás és Vállalkozás dolgozói teljes körűen elvégezték azokat a karbantartási munkákat, melyek alapul szolgáltak a
biztonságos üzemvitelhez. Így a vízmű telepeken és a hálózatokon
található gépészeti berendezések és elemek karbantartását, a
hálózat és medencemosatási, a védterület karbantartási tevékenységeket, a vízmérő cserét. Jelentősen csökkentették a hálózati meghibásodások utáni helyreállításokhoz igénybe vett külső kivitelezés
volumenét is.
Nagymértékben hozzájárultak a vállalat eredményes működéséhez
a saját munkaerővel és eszközökkel megvalósított építési jellegű
beruházási munkák, melyek volumene 2010-ben 336 millió Ft
volt, 2011-ben mintegy 350 millió Ft lesz.”
Mátis István véleménye az, hogy „az Üzemfenntartás és Vállalkozás
létrehozásának eredményeként az addig jól működő belső folyamatok szétszakadtak, az emberi kapcsolatrendszerek felbomlottak.
Az ugyanazon térségben tevékenykedő szervezeti egységek ellenérdekeltté váltak, hiszen az Üzemek feladata az Üzemfenntartás és
Vállalkozás szervezeti egysége által végzett feladatok tervezése és
a végrehajtás ellenőrzése lett volna. Az Üzemfenntartás és Vállalkozás területi egységei az Üzemektől való elszakadást követően
egy ideig csak a maguk által kialakított szervezeti szabályzások
alapján működtek. A szervezeti egységek között sem tudta mindenki, hogy mivel kihez forduljon, sajnos ez a szervezetlenség több
esetben a fogyasztóink és partnereink irányába is megmutatkozott.

Az átszervezés során sajnos sok esetben nem az ésszerűség diktált,
hiszen minden szervezeti egység magának szerette volna az adott
területet legjobban ismerő munkatársakat, így egyfajta harc indult
meg az egyes szervezeti egységek között. Ennek köszönhetően
megnövekedtek a bejárásokkal kapcsolatos költségek és bizonyos
területek személyi állománya jelentősen legyengült. Az átszervezést
követően nem kerültek tisztázásra a felelősségi körök, nem volt
egyértelmű ki miért felelős. A több szervezeti egységet érintő belső
folyamatoknak köszönhetően jelentősen megnövekedtek a folyamatidők.
A szervezet létrehozásakor fő cél volt a tartalékok feltárása, és a
vállalkozási tevékenység fejlesztése. Így állhatott elő az a helyzet
is, hogy a sajátrezsis beruházások a tervszerű karbantartások
és esetenként a hibaelhárítások rovására előtérbe kerültek. Az
Üzemfenntartás és Vállalkozás szervezeti egység minden dolgozója
gyakran erőn felül kellett teljesítsen a kitűzött cél érdekében és ez
a kitartó munka végül is meghozta gyümölcsét és a társaságunk
az elvárt eredményeket teljesíteni tudta. A kezdeti nehézségeket
az Üzemfenntartás és Vállalkozás vezetésének kitartó szervezési
munkával sikerült részben leküzdeni.”
A 2012. január 01-i szervezeti változást Mátis István szükségesnek tartja, mivel véleménye szerint „bár dolgozóink mindent
megtesznek azért, hogy a rábízott feladatokat el tudják látni, a
társaságunkat körülvevő gazdasági helyzet nem engedi meg azt,
hogy a belső szervezetlenség fölöslegesen eméssze fel dolgozóink
energiáit. A szervezeti egységek területi integrálása biztosítja azt,
hogy egy csapatként tudjon dolgozni és teljesíteni az adott térség
minden dolgozója.”
Szabó Pál fontosnak tartja, hogy az ÜFV által az elmúlt években
elért munkaszervezési eredmények ne vesszenek kárba. „Sok olyan
új módszert, eljárást honosítottunk meg a vállalatnál, amelyet az
új szervezeti konstrukcióban is célszerű alkalmazni. Az Üzemfenntartás és Vállalkozás sikeres tevékenysége a dolgozók korrekt,
odaadó munkájának az eredménye. Mint a szervezet vezetője
megköszönöm munkatársaim munkáját. A központi szervezetek és
a társszervezetek vezetőinek és dolgozóinak pedig az együttműködést és támogatásukat.”
szerkesztette: dr. Sencz József
gazdasági vezérigazgató-helyettes

::: SZAKMAI NAP A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS AZ
ÉDV ZRT. MUNKATÁRSAI RÉSZVÉTELÉVEL
Társaságunk Simon Ferenc általános és műszaki vezérigazgatóhelyettes kezdeményezésére 2011. november 10-én szakmai napot
szervezett Tatán az Oktatási központban, a Katasztrófavédelem és
az érintett munkatársaink részére. A rendezvény célja volt, hogy a
Katasztrófavédelem munkatársai is közvetlen tájékoztatást kapjanak a tűzcsapok alkalmazása során felmerülő elméleti és gyakorlati
problémákról, megoldási lehetőségekről. A szakmai nap lehetőséget biztosított a személyes találkozóra a katasztrófavédelem, az
üzemeltető és a beszállítók körében.
Tűzcsapot forgalmazó beszállítóink lehetőséget kaptak, hogy
30-30 percben tájékoztató előadást, gyakorlati bemutatót tartsanak
a tűzcsapokhoz kapcsolódó témakörben. A felkínált lehetőséggel
Hawle Kft.; VAG-Armaturen GmbH. Magyarország, az Euroflow
Zrt. és az Interex-WAGA Kft. munkatársai éltek.

AZ ELŐADÁSOK RÖVID ÖSSZEGZÉSE, AZ
ELHANGZÁS SORRENDJÉBEN, A KÖVETKEZŐ:
»» HAWLE KFT.
A Hawle „h8” tűzcsap teljes mértékben megfelel az MSZ EN
14384 szabvány előírásainak és a gyártó 10 év garanciát vállal
működésükre. A Hawle „h8” tűzcsap család 2010-ben megkapta a
Magyar Víziközmű Szövetség Nívódíját.
Teljes körű szervizháttér és alkatrészellátás biztosítása mellett a
Hawle Kft. rendszeresen szervez oktatási programokat, melyeken
a felhasználók szakemberei elsajátíthatják a tűzcsapjavítás, karbantartás technológiáját. A helyi tűzoltósággal kialakított együttműködés keretében az alapfokú szakképzésen részt vevő tűzoltók a szentendrei bemutatóteremben megismerkedhetnek a vízellátó hálózatok
anyagaival és a tűzcsapok kapcsolódási/beépítési jellemzőivel.

»» VAG-ARMATUREN GMBH. MAGYARORSZÁG
A VAG-Armaturen GmbH. Magyarország örömmel vett részt a
színvonalas szakmai napon. Előadásuk az EU normáknak tökéletesen megfelelő VAG Tűzcsapcsaládot mutatta be. Egyrészt a hidraulikai tulajdonságok illetve a tűzcsap-kapacitás mérés követelményeinek oldaláról, másrészt a VAG minőség szemléletén keresztül,
mely mind az anyagválasztásban, a hidraulikai kialakításban és az
apró, de annál inkább fontos technikai megoldásokban rejlik.

»» EUROFLOW ZRT.
Az Euroflow Zrt. és a Mohácsi Vasöntöde közös bemutatóján a régi
hagyományoknak örvendő Mohácsi tűzcsap jelenét és jövőjét foglalták össze. Az előadás első részében elhangzott, hogy a Mohácsi
tűzcsapok több éves megfelelőségét, mind a vízmű-szolgáltatók,
mind a tűzoltóságok országos szinten igazolják. Az előírt rendszeres felülvizsgálati tapasztalatok alapján ezek működőképessége,
karbantartási-, újrafestési költségei - főleg idős korukban - jóval
kedvezőbbek, mint egyéb gyártmányoké. A bemutató második
része elsősorban a gyártási folyamatokra vonatkozó környezetvédelemi újításokról, valamint a gyártmány könnyített változatának
továbbfejlesztéséről szólt.

»» INTEREX-WAGA KFT.
Az Interex-WAGA Kft. a szlovén IMP Armature-val közösen
tartott előadást. Christine Berk marketing igazgató Jankovics
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Tibor tolmácsolásával bemutatta gyárukat és referenciáikat.
Előadásukban és metszett mintadarabok segítségével is részletes
szakmai információt adtak át azokról a fix és kitörésbiztos kivitelű
tűzcsapokról, amelyekkel – a hazai piac számára elfogadható árakon – pályáztak társaságunknál. Ismertették munkatársainknak az
IMP tűzcsapok próba beépítésével kapcsolatban tapasztalt kedvező
beépítési és mérési eredményeit, kiemelve a könnyű beépítési és a
hatékony, megbízható üzemeltetési jellemzőket.
A szakmai nap sikeresen, mindenki megelégedésére zárult. Beigazolódott, hogy hasznos volt a háromoldalú személyes szakmai
találkozó és a folytatásra a kapcsolattartásra a továbbiakban is
szükség van.
Tóth Mária
szolgáltatás - környezetvédelem vezető

::: SIKERES TERMÉKBEMUTATÓ
ELŐADÁSOK
Társaságunk beszállítói és lehetséges üzleti partnerei számára
lehetővé kívánja tenni, hogy termékeiket bemutassák a szakembereinknek. Előadásaikban emeljék ki legújabb fejlesztéseiket,
a konkurens termékektől eltérő előnyeiket, különbségeiket. A
számunkra térítésmentes szakmai képzésnek is felfogható előadói
napok ezáltal az üzemeltetést és a termékkiválasztást is segítik.
Az első ilyen rendezvény a víz szállítására alkalmas szivattyú-típusok bemutatója volt ez év júniusában az Irányítóközpontban. A
meghívottak (D-TECH Kft., Grundfos Hungária Kft., Hungaro
System’s Kft., ITT Water & Wastewater Kft., PRITECH Kft.,
WILO Magyarország Kft.) – a kialakult rendszer szerint – ABCsorrendben kaptak lehetőséget bemutatóik megtartására.
A sorozat következő rendezvényén a szennyvíz szállítására alkalmas szivattyú-típusokkal ismerkedhettek meg az érdeklődő munkatársak. A felkért cégek az ABS Magyarország Kft., a D-TECH
Kft., a Grundfos Hungária Kft., a Hungaro System’s Kft., az ITT
Water & Wastewater Kft., a KSB Szivattyú és Armatúra Kft., a
PRITECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. valamint a WILO
Magyarország Kft. voltak.
Rövid nyári szünet után a kompresszorok és légfúvók előnyeivel,
irányítástechnikájával és sok más hasznos ismerettel bővülhetett
azok tudása, akik a téma iránt érdeklődtek. Az Aerzen Hungária Kft., az Atlas Copco Kft., a Kaeser Kompressoren Kft. és az
Ökotechnik Kft. mutatta be berendezéseik széles skáláját.
Az idei utolsó rendezvény a szennyvíziszap centrifugák, sűrítők,
dekanterek bemutató rendezvénye volt az Alfa Laval Kft. és az
Aquinno Service Kft. részvételével.
Összességében elmondható, hogy nemcsak érdekes és hasznos, de
nagyon értékes előadásokat hallottunk, melyek megmutatták, hogy
a meghatározó cégek különösen a hatékonyság és az élettartam
költségek csökkentése irányában fejlesztettek az elmúlt években.
Egyre hangsúlyosabb a világcégeknél az irányítástechnika is.
A programok az előadók számára is lehetővé tették a világpiac
trendjeinek elemzését, az ok-okozati összefüggések keresését, megvitatását egymás között is és érdeklődő kollegáinkkal is.
Ádám Róbert János
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::: TATA A VIZEK ÉS VADLUDAK VÁROSA

Tata neve jól ismert a magyarországi és nem túlzás a külföldi madármegfigyelők mind népesebb táborában. Az Öreg-tó, ez az alig
2 km2 felületű, mesterséges tó az őszi-téli időszakban olyan fantasztikus látványosságot kínál a természetkedvelőknek, amely méltán
teszi világszerte híressé e tavat. Ez a látványosság pedig nem más,
mint a vadludak őszi-téli vonulása. Amitől e látványosság azonban
Európa-szerte egyedülálló, az az, hogy az Öreg-tó az egyetlen olyan
madár-pihenőhely, amelyet egy város szinte teljesen körülvesz. Tata
a természeti értékek megőrzéséért kifejtett tevékenységéért 2010ben elnyerte a „Biodiverzitás Fővárosa” kitüntető címet. A Tatai
Vadlúd Sokadalom egész napos rendezvénysorozatával elsősorban
a vadludakat köszönti, amelyen a látványosságról és a hangulatról
a sokezernyi vadlúd gondoskodik, a vendégek pedig mi, emberek
vagyunk. Társaságunk ezért is helyez nagy hangsúlyt a környezettudatos gondolkodásunk fejlesztésére, közvetlen környezetünk és
a természet védelmére, kiemelten kezelve a vízi és vízparti fauna
védelmét. Tata ebben kiváló példánk, hiszen a történelmi múlt, az
állatvilág és a 21. század embere remekül megfér egymás mellett!

::: NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSSAL
Társaságunk új szolgáltatással bővítette tevékenységét és bevezette
e-számla szolgáltatását. Tette ezt azért, mert tisztában van azzal,
hogy egy tonna papír elkészítéséhez – a papír minőségétől függően –
kb. 1,7 tonna élőfa kivágására van szükség, ami nagyjából 6 db
teljesen kifejlett lucfenyőt jelent. Tudatában van annak, hogy ez a
pusztítás nem csak az erdei állat és növényvilág drámai pusztulását
eredményezi, hanem bolygónk oxigénháztartását is kedvezőtlenül
befolyásolja, ami fokozza az üvegházhatást. Reményeink szerint
ez a szolgáltatás a következő években felváltja és háttérbe szorítja
majd a hagyományos, papíralapú számlákat. Az e-számla iránti
figyelmet egy nyereményjátékkal is serkentettük és a július 1 és
31, valamint az augusztus 1 és 31 között regisztráló fogyasztók
között sorsolást végeztünk. A nyeremények havonta 1 db netbook,
1 db kerti medence, valamint 2 db tömlőkocsi készlet voltak. A
sorsolásra 2011. szeptember 12-én, közjegyző jelenlétében került
sor Tatabányán.

::: OROSZ SZAKEMBEREK
LÁTOGATÁSA
TÁRSASÁGUNKNÁL
Az UV LIT Budapest Kft. szervezésében orosz vízügyi szakemberek látogattak társaságunk tatabányai szennyvíztisztító telepére. A
„Modern technológiák és azok alkalmazási tapasztalatai víz- és csatornázási vállalatoknál” elnevezésű szakmai konferencia második
napján az Oroszországból érkező nagyszámú vendégeket Kreitner
Krisztina PR vezetőnk fogadta. A szennyvíztisztító telepen Rigla
Andrea műszaki vezető tartott tájékoztatót az alkalmazott technológiai sorról, ezt követően pedig Kiss József üzemvezető ismertette
a megjelenteket a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
keretében megvalósuló fejlesztésekről. Ezután a telep bejárására
került sor, ahol kicsit közelebbről vehették szemügyre a vendégek
a tisztuló szennyvíz útját és az építkezést. A program zárásaként az
utolsó technológiai elemmel, az UV-csírátlanító berendezés helyi
körülményeivel ismerkedhettek meg.

::: MHT KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET
HODONIN SZAKMAI KIRÁNDULÁS
Többéves kihagyás után az idén ismét lehetőség nyílt szakmai
kirándulás szervezésére az érdeklődő tagtársak részvételével 2011.
október 7-8-án.
Szakmai úti célunk a hodonini öntöde és szerelvény gyár megtekintése volt, ami térségünk legmodernebb öntödéje, ahol a víziközmű
építés szinte teljes vertikuma egy helyen készül.
Kulturális programként szerepelt a pozsonyi óvárosi séta,
Cejkovicében a templomos lovagok által alapított Várkastély
megtekintése, valamint Lednicében a világörökség részét képező
Kastélybirtok bejárása.
A jól sikerült szakmai úton 31 fő vett részt, akik javasolták, hogy
ne szakítsuk meg ezt a megkezdett hagyományt, és lehetőségtől
függően évente, vagy kétévente szervezzünk a tagtársak részére
hasonló szakmai utat.
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Látogatóként először a bemutató-oktató termekben tekinthettük
meg a termékpalettát, itt számos metszeti darabon a belső kialakítás tömítés rendszer tanulmányozható. Áttekintő ismertető után a
baleseti oktatás meghallgatása (summázva gyerekkorunkat idézi:
ne nyúlj hozzá SÜT!!!), és az elegáns védőfelszerelések kiosztása
után indultunk a tényleges gyártás megtekintésére. Az öntöde, a
megmunkáló gépek, a korszerű porszóró festőberendezések, az
összeszerelő, nyomáspróbán minősített termékek, majd a végső
logisztikai központ megtekintése meggyőzte a társaságot arról,
hogy innen minőségi termékek kerülnek az üzemeltetőkhöz.

»» CEJKOVICE
1248-ban kelt alapítólevél szerint a várat a templomosok építették.
1624-ig világi urak tulajdona volt, 1624-ben jezsuiták költöztek
a várba, akik tovább bővítették azt. A rend feloszlatása után II.
József megvásárolta a kastélyt, ami hamarosan az udvari vadászatok alkalmával kedvenc pihenőhellyé vált. 10 úgynevezett császári
szobát csak az uralkodó családja használhatott.
1918 után nehéz idők jöttek, az állam nem törődött a létesítmén�nyel, majdnem lebontották. 1975 után kezdték felújítani, a szállodát 1998-ban nyitották meg.
A pincéket 1248-ban építették. Ma 650 méter látogatható. Hajdanán kocsikkal lehetett közlekedni a hordók között.

»» LEDNICE-VALTICE KULTÚRTÁJ,
1996 ÓTA A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE

Az alábbiakban rövid ismertetés olvasható a fő programokról.

»» HODONIN
A hodonini gyárat Karel Kudma üzletember alapította 1881 ben,
Öntöde és Gépgyár néven, amely főként idomokat és csöveket
készített. A gyár kezdetben 61 öntödei munkást és 10 gépészt
foglalkoztatott. Jelenleg a gyár termelése az áthelyezett német termékpaletta miatt folyamatosan bővül. A gyár létszáma az utóbbi
tizenöt évben 1 300 - 600 fő között változott.
Termelése folyamatosan korszerűsödött, jelenleg viszonylag tiszta
üzemű indukciós kemencék működnek.
Az évi 500 000 db szerelvény teljesítménnyel Európa egyik legkorszerűbb öntödéje, amely mellett egy 8 500 négyzetméteres saját
logisztikai elosztó központ is működik.
A gyár nyersvasból, zárt belső gyártelepi megmunkálások során
alakítja ki és indítja el a felhasználók felé a termékeket, a legszigorúbb minőségbiztosítási előírásokat alkalmazva. A cél országok
Észak-, Dél-Afrika, Európa, Közel-Kelet, Távol-Kelet, Dél-Amerika, USA államai.

A terület a 13. század óta a Liechtenstein család tulajdona volt
1945-ig. A 16. században épült reneszánsz villát a következő
évszázadban neves tervezők megbízásával a család nyári rezidenciájává bővítették ki. A kastély mai neogótikus formáját a 19.
században nyerte el. Fő érdekesség a belső, szinte csak fából készült
falborítások tömege. A 630 fokos könyvtár lépcső egyetlen szög
nélkül, csak fa csapokkal került kialakításra. Gyönyörű a hatalmas
üvegház és a francia kert. Utóbbiban található a 60 méter magas
minaret (építésekor a legmagasabb iszlám építmény volt az arab
világon kívül) és a Januv hrad (János vára). A várat eredetileg is
már kastélyromnak építették.
A kultúrtáj fontos természeti kincsét képezi a négy nagy mesterséges halastó vízimadár állománya.
Valtice kastélya a 17. századi barokk átalakítása után külsőleg nem
sokat változott, istállót és lovaglóiskolát építettek mellé, amelyek
felújítása még folyamatban van.
Tóth Mária
MHT KEM-i Területi Szervezet
titkár

::: ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
TÁMOGATÁS
Társaságunk Kollektív szerződését szeptemberben módosítottuk, amelynek értelmében a lakásépítési támogatást vásárláson
és bővítésen túl egy új formával egészítettük ki, amely lakáskorszerűsítésre is felhasználható. Ezidáig 12 dolgozónk kért
támogatást, amelyből 10 főnek ítélte meg a támogatást az
ÉDV Zrt. Lakásépítési Alap bizottsága. Az igényelt összeget
dolgozóink nyílászáró cserére, valamint hőszigetelésre kívánják
felhasználni.
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::: SZAKSZERVEZETI HÍREK
SZAKSZERVEZETI PROGRAMJAINK
A MÁSODIK FÉLÉVBEN:
»» GYERMEKNAP
2011. június 4-én tartottuk gyermeknapi programunkat Tatán.
Közel 74 fő vett részt a rendezvényen. A programok közt szerepelt a
tudáspróba, arcfestés, lufi hajtogatás, kézművesség, ékszerkészítés,
valamint a családi vetélkedők illetve sorversenyek.

»» KIRÁNDULÁS
2011. július 2-án kirándulást szerveztünk Székesfehérvárra. A
Fejérvíz Zrt.-nél szakmai programon vettünk részt, majd városnézés szerepelt a programban. A kiránduláson a szakszervezeti tagok
családtagjai is részt vettek.

»» FASZÉN FESZTIVÁL
2011. szeptember 3-án Tatabányán megrendezett VI. Faszén Fesztivál főző-sütő versenyre Munkahelyi Szakszervezetünk két csapattal nevezett. A rendezvényen közel 60 csapat vett részt. Mindkét
csapatunk előkelő helyen végzett, ugyanis a Kisbéri csapat a különleges étel kategóriában oklevelet kapott, míg az Irányítóközpont
csapata a legfinomabb étel kategóriában a második helyen végzett.

»» SZABADTÉRI HÁZI FŐZŐVERSENY
Az ÉDV Zrt. Munkahelyi Szakszervezete és a BDSZSZ Munkahelyi Szakszervezete 2011. október 1-jén közösen rendezte meg a
II: Szabadtéri Házi Főzőversenyt a Síkvölgyi Üdülő területén. A
rendezvényen 6 fős csapatok vettek részt, ahol szabadon választott
ételt készítettek el.

»» EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRDEKKÉPVISELETEKKEL
A munkavállalókat érintő kérdésekben továbbra is szorosan
együttműködünk a Központi Üzemi Tanáccsal és a BDSZSZ
Munkahelyi Szakszervezettel. Az országos szintű érdekérvényesítés
keretében a VKDSZ tagszervezeteként aktívan részt veszünk a
választmányi értekezletek munkájában.
A Kollektív Szerződés módosításáról lapunk 12. oldalán tájékozódhatnak Kollégáink.
Télapó alkalmából minden 14 év alatti gyermeket nevelő Szakszervezeti tagunknak Mikulás csomaggal kedveskedtünk és karácsonykor minden tagunk ajándékcsomagban részesül.
Szakszervezeti munkánk javítása, fejlesztése érdekében számítok
minden tagtársam ötletére, javaslatára. A közelgő ünnepekre való
tekintettel minden kedves tagtársamnak és munkatársamnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok!
Deák Tamás
szakszervezeti titkár

::: SPORTHÍREK
»» 34. REGIONÁLIS VÍZÜGYI SPORTNAP
Részt vettünk a 34. Regionális Vízügyi Sportnapon, Vácon, melyet
a DMRV Zrt. rendezett meg. A hagyományos sportszámok mellett
új elemekkel is megismerkedhettek a résztvevők, mint pl. az íjászattal és egy csapatépítő játékkal. A sportnap remek hangulatban
zajlott a nagy meleg ellenére is. Jövőre irány Kazincbarcika!

»» V. INTEREX-WAGA – FEJÉRVÍZ FOCIKUPA
Székesfehérváron ötödik alkalommal került megrendezésre a sokak
által kedvelt focikupa. Az idei évben is 15 csapat kapott meghívást
a szervezőktől. A mérkőzések remek hangulatban teltek és parádés
gólokat, védéseket láthatott a nagyérdemű közönség. Csapatunk
ismételten a torna győztese lett. A meccsek szüneteiben sem unatkoztak a játékosok és a közönség, ugyanis lehetőség volt teniszezésre és asztali teniszezésre is. Reméljük, hogy jövőre is megnyerjük a
tornát, így végleg nálunk maradhat a kupa!

»» EUROFLOW SPORTNAP KÉTSZER IS
Az idei évben is megrendezésre került az Euroflow Zrt. kezdeményezésére és támogatásával a 4 tusa sportverseny és a Tekekupa,
melyeknek helyszíne ezúttal is a Tatai Olimpiai Edzőtábor volt.
Az üzemek mellett az irányító központ is képviseltette magát csapatonként 6-6 fővel, így egy barátságos, izgalmakban és élményekben gazdag versenyt bonyolíthattunk le. A versenyszámok ebben a
küzdelemben rendhagyóak voltak: darts, ulti, biliárd és asztali foci.
A végső küzdelemben nyáron az Oroszlány – Kisbér Üzemfenntartás csapata bizonyult a legjobbnak, a Tekekupát pedig szintén
ez a csapat nyerte. A küzdelmek mellett remek alkalmak voltak a
kapcsolatok elmélyítésére is. A vidám napokat baráti beszélgetés és
vacsora zárta.

15

»» NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ – MIT IS SPORTOLJAK?
HASZNOS TANÁCSOK SPORTCSILLAGOKTÓL

A kellemes nyárias őszben társaságunk dolgozóival és családtagjaikkal egy busz Dorogról, egy másik Tatabányáról indult Budapestre, a Nagy Sportágválasztóra. Jéghoki, sárkányhajó, birkózás,
íjászat, sakk, thai boksz, falmászás, tollas, bocsa, versenybob,
floorball, sífutás, tenisz, lovaglás, rafting, lövészet, chi kung is szerepelt a több, mint 90 sportág között, melyeket szakavatott edzők
segítségével akár ki is lehetett próbálni. Ennél gazdagabb sportnapi
kínálat nem minden nap adódik az ember életében. Persze nem
lehet mindenkiből világbajnok, de mindenki nyert, aki a mozgás
örömét választotta az otthoni tévézés vagy a számítógép előtti görnyedés helyett. A nagyszínpadon folyamatosan zajlott a sportágak
bemutatkozása, híres sportolók biztatása felénk. Temesvári Andrea
és Klampár Tibor is az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgásra biztatott bennünket.
A lelkesedés egyértelműen megvolt Kollégáinkban, már csak az
elszántságnak és kitartásnak kell társulnia mellé.

::: MIKULÁSOS SPORTNAP
ISMÉT A GYÉMÁNTFÜRDŐBEN
Az idei évben utoljára rendeztük meg az „Életmódjavító programunk” keretében rendhagyó sportos
programunkat. Az utolsó erőpróbára december 2-án került sor a tatabányai Gyémántfürdőben. A résztvevők kedvük szerint úszhattak, szaunázhattak, pezsgőfürdőzhettek és ügyességi animációs játékokban is
kipróbálhatták magukat. Idén is - a kicsik nagy-nagy örömére - megérkezett a vizes Mikulás krampuszai
kíséretében, akik a jó gyerekeket csomaggal jutalmazták. Reméljük, a Mikulás jövőre is meglátogat
minket!
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