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Köszöntô
Társaságunk 2014-ben egy igen mozgalmas, eseményekben gazdag
évet tudhat a háta mögött. A 2013-as évet úgy zártuk, hogy új arculatot adtunk a vállalatnak, amely méltán szimbolizálja társaságunk fő
tevékenységét – a lakosság tiszta, egészséges ivóvízzel való ellátását.
z új arculat alapját a tatai platán-forrás
adta, amely az ÉDV Zrt. egyik központi „eleme”
lett azóta. A több mint háromszáz éves platánfa
szomszédságában, páratlan természeti és kulturá
lis környezetben helyet kapó Platán-forrás az újjáéledő vértesgerecsei forrásörökséget jelképezi. A míves kidolgozottságú,
négyoszlopos ivókút egyedi faragványokkal díszített vízköpőiből
20,5 0C-os langyos karsztvíz folyik, amellyel a kirándulók és járókelők – a tavasztól őszig tartó időszakban – olthatják szomjukat.
Az idei nyár megmutatta, hogy igény van rá, örömmel adtuk át a
Platán-forrást, annak kiváló minőségű karsztvizét minden szomjazó utazónak ajánlottuk, s ahogyan bíztunk benne, valóban új
színfoltja és találkozási pontja lett a vizek városának.
Ennek fényében kezdtük az új esztendőt, amely az integráció
jegyében telt, az első félévben szinte nem volt olyan hónap, hogy
valamilyen csatlakozó település vagy társaság ne integrálódott
volna hozzánk.
Közben persze tettük a dolgunkat, szolgáltattuk kiváló minőségű
ivóvizünket és elvezettük, valamint tisztítottuk a szennyvizet,
folytattuk a beruházásokat, és több új projektet indítottunk útjára.
Bár lassan vége az évnek, mégsem dőlünk hátra, hiszen sok új
feladat vár ránk.
Kollégáimmal a következő évben, években is mindent meg
fogunk tenni annak érdekében, hogy az ÉDV Zrt. működési területe tovább növekedjen, és fogyasztóink részére mindig
biztosítani tudjuk minőségi szolgáltatásainkat.
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Az új arculat alapját
a tatai Platán-forrás
adta, amely az ÉDV
Zrt. egyik központi
„eleme” lett azóta.

2014. november

Az ÉDV Zr t. tör ténete
A térségben működött
jogelőd vízművek
tevékenységét
figyelembe véve az
ÉDV Zrt. több mint
százéves múltra
tekinthet vissza.
Az első vízüzem
használatba vétele
1899-ben történt,
amikor a Magyar
Általános Kőszénbánya Rt. vízvezetékhálózata Tatabányán
működni kezdett.

vízmű a bányatársaság
tulajdonában lévő
középületek, iskolák,
kórházak és üzletek víz
ellátását a vízvezetékbe kötött közkifolyókkal a III-as és a IX-es aknákból biztosította. Az 1909-ben kitört tífuszjárvány sürgette az újonnan megépült
bányatelepek vezetékes ivóvízzel tör
ténő teljes körű ellátását. Ezzel fel
gyorsult a vezetékhálózat kiépítése,
és a jó minőségűivóvizet adó új vízakna létesítése. A
 hatvanas évektől jelentősebben fejlődött a térség vízellátása.
A városi vízművek összevonásával
korábban létrejött Megyei Vízművet 
a Tatabányai Vízművel egyesítették, és
így 1965-ben megalakult a Komárom
Megyei Vízmű Vállalat, mely megteremtette az egységes megyei víziközmű-szolgáltatás alapjait.
Az ÉDV Zrt. történelmében sorsfordító esemény volt,
hogy 1980. január 1-jétől az Országos Vízügyi Hivatal
a Megyei Vízműből regionális vállalatot alapított. A regionális vízmű 1993. április 1-jétől részvénytársasági formában működik, és a tatabányai vízaknák 1998. évi
integrálásával a vízbázistól a fogyasztóig teljes körű víziközmű-szolgáltatást végez. 2006. június 6-tól kezdődően
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven folytatja tevékenységét a társaság.
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Vértes-Gerecse vízkincs
D r. J e l e n Ta m á s
v e z é r i ga zgat ó

Az ÉDV Zrt. küldetése
A több mint százéves múltra visszatekintő Északdunántúli Vízmű Zrt. küldetése a rábízott közösségi
vagyon hatékony kezelésével a fogyasztói igényeknek megfelelő minőségű víziközmű-szolgáltatás
nyújtása. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a társasági, a munkavállalói és az üzleti partneri
célkitűzések összehangolására, a társadalmi elvárások teljesítésére, a környezet védelmére, a piaci
körülményeket is figyelembe vevő ármegállapításra.

A tatai karsztforrás-csoportok a Dunántúli-középhegység
főkarsztvíztároló rendszerének, elsősorban a Vértes-, valamint a Gerecse-hegység felől érkező utánpótlás, egyik
legjelentősebb természetes megcsapolásai. A karsztvíz a
karsztosodó kőzetek (jelen esetben dachsteini mészkő)
hasadékaiban, üregrendszereiben tárolt gravitációs víz.
Természetes állapotukban a Tatán fakadt források vízhozama elérte a 112 320 m3/nap értéket. A mai Tata
város belterületén 30–40 nagyobb vízhozamú, és számtalan kicsi vízhozamú forrás fakadt. A két legmelegebb
és legbővebb vizű forráscsoport a Fényes Fürdőnél és
az Angolparkban egy-egy önálló triász alaphegység-rög
fedőképződményeiből fakadt. Adottságaikat tekintve legjobban az észak-budai Rómaifürdő jellemzőihez hasonlíthatók, de a dunaalmási források is ilyen típusúak.

A XX. század második feléig, 1990-ig a főkarsztvíztároló
rendszert drasztikus bányászati beavatkozások érték a
szén- és bauxitbányászat növekvő vízemelései következ
tében. Ennek hatására az 1950-es, 60-as évektől kezdő
dően növekvő regionális nyomáscsökkenés következett
be. A vízszintsüllyedés hatására 1973 elején Tatán ela
padtak a legmélyebben fekvő Fényes-források is. Tata
térségében a karsztvízszint csökkenése közel 50 m volt.
A térségi bányák 1990. évi bezárását követően megindult a regionális nyomásnövekedés, elkezdődött a tatai
források regenerálódása, 2002-ben „megszólalt” az
első forrás, és 20 év alatt közel 40 m-t emelkedett a
karsztvízszint.
Ennek a csodálatos, lassan visszatérő „forrásörökségnek”
állított emléket az ÉDV Zrt. a tatai Eszterházy sétányon
lévő ivókút megépítésével.
A karsztvízszint emelkedése következtében pozitívvá
vált TÉ-1 jelű észlelőkút forrásvizének hagyományos
megjelenítése valósult meg, de teljesen egyedi formában. Az 1,3 m átmérőjű és 2,6 m magas kőből tervezett kutat helyi kőfaragó készítette. Sóskúti mészkőtömbökből faragták ki, vasbetonmag erősítésekkel. A felülete az időjárási hatások miatt speciális kőszilárdító és
hidrofobizáló felületvédelmet kapott.
A kútban a négy oszlopból, négy egyedi részleteiben
míves kidolgozottságú sárkányfej vízköpőből folyik a
forrásvíz, amely a kút „medencéjében” gyűlik össze, majd
túlfolyókon kerül elvezetésre a természetes befogadóba,
az Öreg-tóba.
A kút környezete a megközelítés és a körbejárhatóság
érdekében kis kockakő burkolatot kapott, amely csatla
kozik a környezetben már felújított térburkolathoz.
A kúthoz kapcsolódó feliratot önállóan, mellette helyezték el.
Az ivókút 15–20 0C-os langyos karsztvize közepes
keménységű (220–240 CaO mg/l), 700–900 mg/l összes
ásványi anyag tartalmú, Ca-Mg-hidrogénkarbonátos és
kis nátrium tartalmú.

Felszentelése 2013. november 22-én volt. Az ÉDV Zrt.
javasolta a város vezetésének, hogy ezt a napot ne
vezzék a „Tatai források napjának”.
Az ÉDV Zrt. üzemelteti, karbantartja és folyamatosan
vizsgálja, óvja az ivókút minőségét. A téli időszakban
az elfagyás megakadályozása érdekében a kút lezárásra
kerül, és a túlfolyó víz a fagyhatár alatti mélységben, az
Öreg-tóba kerül bevezetésre.

Makovi Péter

eszközellátás vezető

Molnár András

informatika vezető

Dr. Nagy Zoltán

igazgatás vezető

Pénzes Edina

közgazdaság és kontrolling vezető

Pintér Imre István

biztonságtechnika vezető

Szerdahelyi Katalin

beruház ás és fejlesztés vezető

Tóth Mária

szolgáltatás- környezetvédelem
vezető

Dr. Varga György Péter

jogtanácsos

Tulajdonosi szerkezet

Vasi Imre

kereskedelem vezető

Magyar Állam: 91,67%

ÉDV Zrt. üzemvezetői

91,67%

Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata: 8,26%
ÉDV Zrt. (saját részvény): 0,04%
36 települési önkormányzat: 0,03%

A 36 település:
Bábolna Város Önkormányzata
Szomor Község Önkormányzata
Gyermely Község Önkormányzata
Kisigmánd Község Önkormányzata
Piliscsév Község Önkormányzata
Mocsa Község Önkormányzata
Lábatlan Város Önkormányzata
Ács Város Önkormányzata
Tarján Község Önkormányzata
Kesztölc Község Önkormányzata
Zsámbék Város Önkormányzata

Botos Tamás

esztergom-dorog vízmű üzem

Hornyák Dávid

víztermelő bányaüzem

Kiss József

oroszlány-kisbér vízmű üzem

Mátis István

tatabánya-tata-birv vízmű üzem

Megyeri Imre

duna-völgyi vízmű üzem

Leányvár Község Önkormányzata
Ácsteszér Község Önkormányzata
Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Perbál Község Önkormányzata
Bokod Község Önkormányzata
Csém Község Önkormányzata
Tök Község Önkormányzata
Süttő Község Önkormányzata
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
Nagysáp Község Önkormányzata
Bajót Község Önkormányzata
Szomód Község Önkormányzata
Epöl Község Önkormányzata

Bajna Község Önkormányzata
Esztergom Város Önkormányzata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Kecskéd Község Önkormányzata
Komárom Város Önkormányzata
Oroszlány Város Önkormányzata
Mogyorósbánya Község Önkormányzata
Tát Város Önkormányzata
Dág Község Önkormányzata
Kocs Község Önkormányzata
Bakonybánk Község Önkormányzata
Réde Község Önkormányzata

minőségügy

laboratórium vezető

eszközellátás

Lollok Katalin

Duna-völgyi vízmű üzem

pr vezető

informatika

Kreitner Krisztina

hr gazdálkodás

pénzügyi vezető

vevőszolgálat

Király László

víztermelő
bányaüzem

irányítástechnika-energetika
vezető

beruház ás-fejlesztés

Gerencsér Károly

8,26%

pr

minőségügyi és mb. hr
gazdálkodás vezető

kereskedelem

Diószegi Eszter

0,04%

esztergom-dorog
vízmű üzem

ügyfélszolgálati részlegvezető

biztonságtechnika

Bernáth Anita

jogtanácsos

gazdasági vezérigazgató-helyettes

közgazdaság-kontrolling

Kovácsné Esztári Judit

oroszlány-kisbér
vízmű üzem

általános és műsz aki
vezérigazgató-helyettes

irányítástechnikaenergetika

Simon Ferenc

igazgatás vezető

vezérigazgató

közgyűlés

Dr. Jelen Tamás

Szervezeti felépítés

ÉDV Zrt. vezetői:

érdekképviseletek

Turainé John Katalin

vezérigazgató

Dr. Kóté Csaba

központi üzemi tanács

Dr. Varga György Péter

felügyelőbizottság

elnökhelyettes:

könyvvizsgáló

Csiffáry Gabriella

pénzügy

Zentainé Salamon Mária

víz- és környezetvédelmi
laboratórium

Dr. Siposné Csépke Erzsébet

tatabánya-tata-birv
vízmű üzem

tagok:

szolgáltatáskörnyezetvédelem

elnök:

ellenőrzés

Felügyelőbizottság

Tu l a j d o noso k ,
vezető s ég,
sze r vezeti
fel é p í tés
0,03%

gazdasági
vezérigazgató-helyettes
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általános és műsz aki
vezérigazgató-helyettes
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lók helyzetének tisztázására is. Az ÉDV Zrt. ígéretet tett
arra, hogy minden, az akkori szolgáltatónál dolgozó munkavállalót átvesz, így senki sem kerülhetett az utcára.
A csatlakozás 137 fő munkavállaló 8 munkáltatótól történő munkaviszonyának lezárását, új munkakörének, feladatának – az ÉDV Zrt. szervezetében történő – meghatározását igényelte. Az önkormányzatok képviselőivel folytatott tárgyalások sikeresek voltak, így minden dolgozónak
sikerült megtalálni a helyét a szervezeti struktúrában.
Az új települések ellátása az ÉDV Zrt. részéről a szervezet átalakítását is igényelte, mivel a működési terület
földrajzi értelemben is jelentősen bővült. A társaság – a
hatékony szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében – létrehozta a negyedik, területi elven működő vízmű üzemét
Duna-völgyi Vízmű Üzem néven, mely a csatlakozó települések közül korábban a Vizák Kft. által szolgáltatott
településeket (Komárom, Ács, Csém), valaminta Hétforrás Kft. üzemeltetésében lévő Bajót, Lábatlan, Süttő
és Nyergesújfalu településeket látja el. A Hétforrás Kft.
szolgáltatási területéhez tartozó másik három telepü
lés (Bajna, Nagysáp, Epöl) a már korábban is üzemelő Esztergom-Dorog Vízmű Üzem működési területé
hez került. Zsámbék, Perbál és Tök települések víz- és
szennyvíz-szolgáltatási feladatait a Tatabánya-Tata-BIRV
Vízmű Üzem vette át, míg Oroszlány, Kecskéd, Bábolna,
Bokod településeken a csatornaszolgáltatás biztosítása az
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem feladata lett.
A települési önkormányzatokra is nagyon sok feladat
hárult az integrációt megelőző időpontban. A részvényvásárláson túl az egyik legfontosabb feladat a vagyonértékelés elkészíttetése volt, melynek kereteit a víziközművek
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgál
tatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet határozta meg. Ennek
költsége a települési önkormányzatok számára jelentős,
ezért – mivel a Vksztv. erre lehetőséget ad – néhányukkal
megállapodást kötött az ÉDV Zrt. arra vonatkozóan, hogy
a vagyonértékelés költségeit a bérleti díj terhére átvállalja.
A csatlakozásokra a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírását, és a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási
Hivatal jóváhagyó határozatát követően került sor. A csatlakozások időpontját a következő táblázat mutatja be.

Integrációs
f o l y am a t o k
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)
jelentős változást hozott a víziközmű-szolgáltatás területén. A jog
szabály teljes körűen szabályozza a szektor működését a nemzeti
víziközművagyon védelme, a fenntartható fejlődés, valamint az
ivóvízkincs kíméletét szolgáló víziközmű-szolgáltatás feltételeinek
biztosítását figyelembe véve.
törvény hatályba lépése jelentős
hatással van az ÉDV Zrt. életére, a
jogszabályban foglaltak teljesülése érdekében számos területen változtatást kellett
végrehajtani. Nemcsak az ÉDV Zrt., hanem az országban
működő összes víziközmű-szolgáltatást nyújtó társaság
élete megváltozott a törvény életbe lépése után. Így volt
ez a környező szolgáltatókat tekintve is.

A

A törvény egyik legfontosabb eleme, hogy csak azon gazdálkodó szervezetek nyújthatnak – a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével – víziközmű-szolgáltatást, ahol a felhasználói egyenérték (FE) eléri
a 150 ezret. Ez az ÉDV Zrt. esetében fennállt, hiszen a
törvény hatályba lépésekor a társaság felhasználói egyenértéke 387 647 FE volt. Azonban a cég működési területe
közelében több olyan társaság is végzett víziközmű-szolgáltatási tevékenységet, amely ezt az alapvető kritériumot
nem tudta teljesíteni. Ezt ffelismerve a települési önkormányzatok és az ÉDV Zrt. között megkezdődtek a tárgyalási folyamatok az üzemeltetés átvételére vonatkozóan.
Az alábbi grafikon mutatja be az ÉDV Zrt. és a – törvény
hatályba lépésekor üzemeltető – környező szolgáltatók
2013. december 31-i felhasználói egyenértékét.
400000

A Vksztv. által képviselt alapelveket szem előtt tartva –
úgymint ellátási felelősség, regionalitás, víziközművek
együttműködtetésének elve – 18 településsel kezdődtek
meg a tárgyalási folyamatok az integráció megvalósításának módjára vonatkozóan. Ennek érdekében első lépésként 2013 augusztusában tájékoztató levelet küldött a
társaság, melyben felvázolta az üzemeltetés lehetőségét,
illetve tájékoztatást adott a települési önkormányzatoknak arról, hogy milyen feltételek teljesítése szükséges az
üzemeltetési jogviszony megkezdéséhez. 
A társaság tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megteremtette annak lehetőségét, hogy a társaság
szolgáltatási területén, illetve annak közelében működő
önkormányzatok az ÉDV Zrt. saját részvényállományából adásvétel keretében részesedést szerezhetnek. Ezzel
lehetővé vált, hogy a részvényes önkormányzatok és a
cég között üzemeltetési jogviszony jöhessen létre. A tájékoztató levelek elküldése után személyes tárgyalásokra is sor került, ahol képviselő-testületi üléseken, a polgármesterekkel középvezetői, és felsővezetői szinten tör
téntek egyeztetések. A megbeszéléseken a műszaki és
gazdasági kérdéseken túl a legfontosabb tárgyalási pont
a csatlakozás dátuma és a munkavállalók sorsa volt.
A csatlakozás időpontjául a települési önkormányzatok
és a szolgáltatók érdekeit figyelembe véve eltérő dátumokat határoztak meg. A képviselőtestületi döntéseket, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ügyintézési idejét figyelembe véve az integráció
más-más időpontokban valósult meg.
A részvényvásárláson, illetve a vagyonértékelés elkészültén túl nagy feladat hárult a tárgyalásokon a munkaválla-
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Az ÉDV Zrt-nél az integrációt követően nagyon sok
új feladatot kellett elvégezni mind a gazdasági, mind a
műszaki kollégáknak. Kiépítésre kerültek az irányítástechnikai és informatikai rendszerek, a felhasználók számára licence-t vásárolt a társaság, illetve az üzemeltetéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése is megtörtént. Ezen felül adminisztrációs feladatok is hárultak a kollégákra. Módosították, illetve kiegészítették a
belső szabályzatokat, megkötésre kerültek a fogyasztói,
illetve a szolgáltatói szerződések is. A munkafolyamatok megszervezése mellett az új kollégák a vállalati integrált információs rendszer, valamint a dokumentumkezelő
rendszer kezelését sajátították el.
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. működési területén 2013
év végén Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyékben
75 településen biztosította a lakossági és közületi fogyasztók részére az ivóvíz-szolgáltatást, illetve 42 településről
vezette el és tisztította meg a keletkezett szennyvizeket.
A csatlakozásokat követően 88 településen a vízszolgáltatást, 59 településen pedig a víz- és szennyvízszolgáltatást
az ÉDV Zrt. biztosítja a fogyasztók számára. A lakossági
fogyasztók számát az alábbi grafikon mutatja be.

fő
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Európai uniós
támogatással
megvalósuló projektek

Az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztések célja, hogy az ÉDV Zrt. mind a lakosság
egészséges vízellátása, a környezet védelme, mind pedig az energiahatékonyság érdekében fejlesztéseket tudjon végrehajtani.

Megvalósított fejlesztések
Az esztergomi, tatabányai és tatai
szennyvíztisztító telepek fejlesztése
A társaság feladata a szennyvíztisztító telepek esetében
elsősorban a 3. tisztítási fokozat kiépítése, mely a nitrogén- és foszforvegyületek nagy részének szennyvízből
való kivonását jelenti. A szennyvízben lévő mérgezőnitrogénvegyületek – nitritek, nitrátok – a környezetre
különösen veszélyesek. Ezekből egészen kis mennyiség
képes elszennyezni egy térség akár teljes ivóvízkészletét.
Az uniós előírások értelmében, és a jogharmonizációnak
megfelelően (28/2004. [XII.25] KvVM rendelet) a nitrogén kivonásának a hatékonyságát nagymértékben javítani
kellett, pl. Tatabányán több mint 90%-át kellett eltávolítani a szennyvízből. Erre többféle eljárás létezik, de közös
tulajdonságuk, hogy egyik sem olcsó. Az állami források
megszűnésével az európai uniós fejlesztési lehetőségeket

árán tudták a kollégák tartani az előírt határértékeket.
A Tatán összegyűjtött szennyvizeken túl a tisztító telep
Baj és Agostyán szennyvizét is fogadja.
A megvalósított projekt fő célja a nitrogénformák és a
foszfor eltávolítása, annak érdekében, hogy a 6.000 m3/d
névleges kapacitású Tatai Szennyvíztisztító Telep megfeleljen az Európai Unió előírásainak. Az eredetileg üzemelő szennyvíztisztító mű létesítményeinek nagy része
alkalmatlan volt a távlati felhasználásra, ezek helyett újat
kellett építeni. A telep fejlesztése során az energiahatékonyságot is jelentősen sikerült javítani. A szennyvíztisztító telepről elfolyó víz befogadója az Által-ér.
Mindhárom telep fejlesztése sikeresen, jó minőségben 
és határidőre valósult meg.

Folyamatban lévő projektek
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. Naponta kb. 14.000–16.000 m3 nyers szennyvíz kerül
elvezetésre, megtisztításra, ebből a mennyiségből kb. 850
m3/d a kistelepülések szennyvize.
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/lnél, az összes nitrogén eltávolítási hatásfokának 90%-nál
nagyobb értéket kellett elérnie. A fejlesztés eredményeként az Által-érbe naponta mintegy 80 kg-mal, évente
mintegy 25,5 t-val kevesebb NO3 szennyezőanyag jut.

Nagyigmánd és Kisigmánd települések,
valamint Kocs és Nagyparnakpuszta
ivóvízminőség-javító projektje
Nagyigmánd és Kisigmánd községek és a környékbeli
tanyák (Szőkepuszta, Melkovicspuszta, Giczypuszta,
Bóday-tanya, Thalipuszta, Szentmihályi iskolasor), valamint Kocs község, illetve Nagyparnakpuszta ivóvízellátását jelenleg a települések saját kútjai biztosítják, azonban
a kutak vízminősége a magas ammónium-, nitrit- és vastartalom miatt nem felel meg a jelenleg érvényben lévő
előírásoknak. A probléma megoldását, a vízminőség javítása és a vízellátás biztonságának növelése érdekében az
ÉDV Zrt. a közeljövőben a meglévő regionális rendszerre
való rákötéssel kívánja megoldani.
A megvalósításhoz szükséges források biztosítása érdekében uniós pályázatot nyújtott be a társaság. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. Rövidesen mindkét projekt esetében meg kell jelentetni a kivitelezésre
irányuló közbeszerzési kiírást, hogy határidőben, 2015.
június végére befejeződhessen a beruházás.

XV/C vízakna átalakítása

megcélozva készítette el az ÉDV Zrt. a 3 szennyvíztisztító telepre vonatkozó pályázatot. A megvalósítás meglévő,
üzemelő telepek technológiai fejlesztését célozta.
Az esztergomi szennyvízelvezető és -tisztító rendszer az
Északdunántúli Vízmű Zrt. kezelésében mintegy 30 ezer
ember szennyvizének elvezetését és tisztítását végzi. A
csatornahálózat egyesített rendszerű. A megvalósított
projekt fő célja a nitrogénformák és a foszfor eltávolítása volt, de az oxigénbevitel hatékonyságát is javítani kellett, továbbá gondoskodni a foszfor és a lebegőanyag még
hatékonyabb csökkentéséről.

A tatai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer az
Északdunántúli Vízmű Zrt. kezelésében mintegy 25
ezer ember szennyvizének elvezetését és tisztítását
végzi. Az 1970-es években épült telepet az akkori előírásoknak megfelelően csak szerves anyag eltávolítására tervezték, tápanyagot (nitrogén és foszfor) eltávolító fokozat itt sem épült ki. A kincstári tulajdonú telepek közül a legkorszerűtlenebb, legelavultabb technológiával rendelkező és legrosszabb állapotban lévő
telep volt a tatai, ahol kézi beavatkozással, az aerob
és anaerob állapot váltogatásával nagy nehézségek

A Tatabánya-Oroszlány és Bicske Regionális Vízellátó
Rendszer 5 város és 57 község mintegy 235 000 lakosának, intézményeinek és ipari üzemeinek vízellátását biztosítja. A regionális rendszer vízigényének több mint
98%-át a két karsztakna (XIV/A és XV/C) biztosítja.
A vízaknákat eredetileg a szénbányák aktív víztelenítésére létesítették, amelyek időközben a kiépült regionális vízellátó rendszer vízigényét is kielégítették. Eredeti céljuk a bányászati igények kiszolgálása volt, azonban
napjainkban már csak vízellátási feladatokat látnak el.
XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésiprojektjének fő célja a vízakna által termelt karsztvíz jó
minőségének hosszú távú megőrzése a gazdasági és hatékonysági szempontok figyelembe vételével. További cél
az ivóvízbázis biztonságba helyezése, az emberi tevékenységből származó, földfelszín felőli szennyeződések megakadályozása, valamint az, hogy a XIV/A vízaknán bekövetkező esetleges haváriahelyzet esetén 30 m3/
min vízhozamot biztosítson a térség biztonságos ivóvízellátásához.
A szükséges vízhozam biztosításához pótlólagos csapoló fúrásokat kell létesíteni, a térszíni vezetékek mellett a
víztermelő és a vízelosztó gépház technológiai felszereltsége is a mai kor színvonalának megfelelő hatékonysá-

gú berendezésekkel újul meg. Az új eszközök a már meglévő irányítástechnikai és ellenőrzési rendszerhez fognak
illeszkedni, melyek fokozzák a vízellátás biztonságát.
Jelenleg a munkák mintegy fele készült el, a terv szerinti
befejezés határideje: 2015. 06. 29.

Kutatás + fejlesztés
uniós forrásból
A K+F fejlesztés fő célkitűzése egy olyan intelligens,
integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer létrehozása, amelyben a szakterület vezető technológiáinak
együttes működése biztosítható. A bevezetésre kerülő
rendszer újdonságtartalma az, hogy képes a piacon elérhető víziközmű-szolgáltatás egyes részterületeinek problémáit megoldó rendszereket egységbe foglaltan kezeli.
A fejlesztés során több fázis is párhuzamosan megvalósítható (távadós mérők cseréje, mérőóra aknák, beavatkozó szervek, üzemirányítási computerek, interaktív
kijelzők, szoftverlicencek, térképészeti adatbázisok stb.).
A K+F program fejlesztésénél a legnagyobb kihívást a
modellépítés és a modellszimulációk üzemi körülmények közt történő illesztése jelenti, valamint az informatikai adatok, eszközök egységes rendszerbe szervezése.
A projekt befejezési határideje 2014. 12. 31., összköltsége
nettó 576 162 694 Ft.

A projekt fő céljai:
• n yomásmenedzsmenten keresztül
kisebb hálózati nyomás tartása,
amely villamosenergia-megtakarítást eredményez,
• a csőhálózati meghibásodások
számának csökkentése,
• a rejtett hibák kiszűrésével a vízveszteség jelentős csökkentése, így
az energiafelhasználás mérséklése,
• v ízbiztonság és vízminőség tekintetében célzott beavatkozási
lehetőség és kizárások megvalósítása, többletmunka elkerülése,
esetleges szennyeződések pontos
behatárolása, az ivóvíz tartózkodási
idejének meghatározása.
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Vízellátás–
szennyvízelvezetés

A tatabányai, bicskei és dorogi regionális rendszerek vízellátását
döntően a karsztvízbázisok, kisebb részben dunai parti szűrésű
vízbázisok, illetve egyedi kutak biztosítják.
z ÉDV Zrt. a kizárólagos állami
tul ajdonban lévő víziközműveket vagyon
kezelési szerződés, az önkormányzati tulajdonú műveket koncessziós szerződések alapján
működteti. Tevékenységéhez tartozik a regionális vízmű
rendszerekről történő társvállalati vízátadás, továbbá vízátvétel az AQUEuropa Kft.-től és a ZOLTEK Zrt.-től.
A szolgáltatást az ökológiai szemlélet jellemzi, mind a
vízbázisvédelem, mind a szennyvíztisztítás vonatkozásában. A társaság kiemelt figyelmet fordít az ivóvízhálózatok műszeres vizsgálatára, a hibahelyek feltárására és a
tervszerű rekonstrukciós munkálatok elvégzésére, amely
lehetőséget biztosít a hálózati veszteség csökkentésére.
A szennyvíztisztítás és iszaphasznosítás a megépült
művekben teljes körűnek tekinthető, az európai uniós
elvárásoknak megfelelő. A társaság működési területén
keletkezett szennyvíziszap 2013. július 11-től a tatabányai Biogáz Üzemnek kerül átadásra.
Az ivóvíz, tisztított szennyvíz és iszap minőségének
ellenőrzését a társaság önkontroll rendszerben végzi.
A veszélyes hulladékok tárolása és kezelése a környe
zetvédelmi követelményeknek megfelelően történik.
Az összegyűjtött hulladékok elszállításáról hatósági
engedéllyel rendelkező szakcég gondoskodik. Az egyéb
hulladékokat szelektíven gyűjti a társaság.

A

A tatai regionális körzet tartalék vízbázisai a szintén
karsztra telepített angolparki és a fényesi kutak.
Az oroszlányi körzet tartalék vízbázisai az oroszlányi fúrt
kút és a bokodi talajvizes kutak.
A kisbéri térség körzetének tartalék vízbázisai a Bábolnán lévő helyi rétegvizes kutak.

Bicskei Regionális Vízellátó Rendszer
A Bicskei Regionális Vízmű Komárom-Esztergom, Pest
és Fejér megyei településeket lát el a Tatabányán termelt
karsztvízzel. A regionális vízmű jellemzője a társvállalatok felé történő ivóvízátadás.

Dorogi Regionális Vízellátó Rendszer
A Dorogi Regionális Vízmű vízbázisát a Dunára tele
pített Prímás-szigeti partiszűrésű csápos kutak, vala
minta sárisápi karsztkutak vízkészlete jelenti. 2007
júniusától jelentős mennyiségű karsztvizet vesz át
az ÉDV Zrt. a tokodaltárói vízbázisról, továbbá a
ZOLTEK Zrt. parti szűrésű vízbázisáról is. A szolgál
tatott ivóvíz jó minőségű.

Ivóvíz-ellátási rendszerek
Az ivóvíz döntő részét az állami tulajdonban lévő regionális víziközművek biztosítják. Az ÉDV Zrt. működési
területén 127 606 m3/d vízellátó kapacitással rendelkezik,
az igények csúcsidőszakban ezzel szemben 70 000 m3/d
alatt maradnak. Az ellátás gyakorlatilag 100%-os. Miután
a főművek és elosztórendszerek szállító kapacitása illeszkedik a rendelkezésre álló vízbázisokhoz, a hálózatok
kihasználtsága is hasonló. A társaság működési területén
a szabad kapacitások a térség gazdasági fejlődését, a víziközmű-szolgáltatás bővítését lehetővé teszik.

Állami tulajdonú regionális
vízellátó rendszerek
Tatabányai Regionális Vízellátó Rendszer
Tatabánya, Tata, Oroszlány és Kisbér regionális körzetek
ivóvízellátása karsztvízzel történik, amely biztonságos és
jó minőségű. Alapvízbázisok a Tatabányán lévő XIV/A 
és XV/C vízaknák, amelyek ásványvíz minőségűek
a kitermelés helyén. Az ásványvízzé történő minősítést 2009 júniustól kapta meg az ÉDV Zrt., VÉRTESI
ÁSVÁNYVÍZ néven.

Az önkormányzati tulajdonú vízművek
Az egyedi és kistérségi vízművek önkormányzati tulajdonban vannak, az üzemeltetői feladatokat az ÉDV Zrt.
szolgáltatási szerződés keretében végzi.

A tatai térség egyedi vízművei
kocs kútjainak ivóvize a határérték feletti, mélységi
ammóniaszennyezés miatt a tűrhető kategóriába sorolható, fogyasztásra alkalmas. A regionális rendszerről történő vízellátás kiépítése folyamatban van, várhatóan 2015.
I. félévben elkészül.
mocsa önkormányzati tulajdonú víziközműveinek ivóvízellátása 2010. január 1-jétől a regionális főművekről
biztosított.
naszály önkormányzati tulajdonú víziközműveinek
ivóvízellátása 2010. január 1-jétől a regionális főművekről biztosított.
héreg ivóvízellátását 1 db mélyfúrású, karsztvizes kút
biztosítja.

A kisbéri térség egyedi vízművei
nagyigmánd vízbázisai magas vastartalmúak, de a
kutak vize vastalanítás után jelenleg megfelel az előírásoknak. A regionális rendszerről történő vízellátás kiépítésének megvalósítása folyamatban van.
kisigmánd vízellátását a nagyigmándi kutak biztosítják. A regionális rendszerre történő csatlakoztatása
Nagyigmánddal együtt valósul majd meg.
Aka önkormányzati tulajdonú víziközműveinek ivóvízellátása a regionális főművekről biztosított.
bábolna ipari területén az ivóvízellátás, a város regionális rendszerétől elkülönülve, rétegvizes kutakról történik.

A dorogi térség egyedi vízművei

A Víztermelő Bányaüzem a társaság meghatározó egysége, amely a karsztvizet bányászati körülmények között
hozza a felszínre, és ezzel biztosítja a regionális vízellátó
rendszerek ellátását. A XIV/A és XV/C vízaknák ivóvíztermelő kapacitása 62 500 m3/d.

Dorogi Szennyvíztisztító Telep
A Dorogi Szennyvíztisztító Telep kapacitása 5 000 m3/
nap. Regionális jellegű, Dorogon kívül Tokodaltáró
szennyvizét is fogadja és tisztítja. A telep tisztítási technológiája biztosítja a befogadóba kerülő tisztított szennyvíz megfelelő minőségét.

Esztergomi Szennyvíztisztító Telep

Az esztergomi térség egyedi vízművei

Tatai Szennyvíztisztító Telep

pilisszentlélek ivóvízellátása saját, karsztvízre telepített kútról történik. Az ivóvíz minősége megfelel az
előírásoknak.

A Tatai Szennyvíztisztító Telep kapacitása 6 000 m3/nap.
Regionális jellegű, Tatán kívül Agostyán és Baj szennyvizét is fogadja és tisztítja. A telep műszaki, technológiai
fejlesztése KEOP-pályázat keretében sikeresen befejeződött. A tisztított szennyvíz minősége a vonatkozó előírásoknak minden tekintetben megfelel.

A nyergesújfalui térség egyedi vízművei

A Víztermelő Bányaüzem

Állami tulajdonú szennyvíztisztító művek

Az Esztergomi Szennyvíztisztító Telep kapacitása 6 000
m3/nap, részben egyesített rendszerű, Esztergom szennyvízét fogadja és tisztítja. A telep fejlesztése KEOP-pályázat
keretében sikeresen befejeződött, így a tisztított szennyvíz
minősége az előírásoknak minden tekintetben megfelel.

csém község vízellátása 1 db mélyfúrású, rétegvizes
kútról biztosított.

A Komáromi Regionális Vízmű vízbázisát a Dunára telepített 16 db sekély mélységű fúrt kút jelenti. Innen történik Komárom és Ács vízellátása.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Komárom-Esztergom
megyében 59, és Pest megyében 3 településen végez
csatornaszolgáltatási tevékenységet. Az összegyűjtött
szennyvizet 4 állami és 35 önkormányzati tulajdonú,
valamint 2 ipari szennyvíztisztító telepen kezelik.

tokodaltárón az ivóvízhálózat az önkormányzat
tulajdonában van, és csatlakozik a regionális rendszerhez. Az ÉDV Zrt. az elosztóhálózat üzemeltetését szerződés alapján végzi.

A komáromi térség egyedi vízművei

Komáromi Regionális Vízellátó Rendszer

Szennyvíztisztítás

bajna és epöl települések ivóvízhálózatának megtáplálása a bajnai karszt- és talajvízkútról, valamint a Nyergesi
Vízszolgáltató és Szennyvízkezelő Kft.-től átvett ivóvízről történik.

Fejlesztési cél
Az egységes, biztonságos és minőségi ivóvízellátás érdekében a rétegvízre települt Kocs, Nagyigmánd, Kisig
mánd, Bábolna ipari terület, valamint a karsztvizes Héreg
vízbázisainak kiváltása, a regionális vízellátó rendszerre
történő csatlakoztatásuk, az önkormányzatokkal együtt
közös feladat.

Tatabányai Szennyvíztisztító Telep
A Tatabányai Szennyvíztisztító Telep kapacitása 16 000
m3/nap. Regionális jellegű, Tatabányán kívül Vértesszőlős, Környe, Vértessomló, Várgesztes és Szárliget szennyvizét is fogadja és tisztítja. Kiemelt vízvédelmi területen helyezkedik el, így a szennyvíztisztítás hatékonysága
alapvető feladat. A telep fejlesztése KEOP-pályázat keretében sikeresen befejeződött. A befogadóba kerülő tisztított szennyvíz minősége megfelel a szigorú hazai és európai uniós előírásoknak.
Az állami tulajdonú, regionális szennyvíztisztító telepek
a csatornán összegyűjtött szennyvizeken kívül a térség
települési szennyvíztisztítóinak iszapját, valamint települési folyékony hulladékot is fogadnak és kezelnek.
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Eszközellátás

Önkormányzati tulajdonú
szennyvíztisztító telepek
A Tatabánya-Tata-BIRV Vízmű Üzem működési területén üzemelő szennyvíztisztító telepek:
héreg: a településen 100 m3/nap kapacitású,
OMS technológiával működő tisztítótelep található.
kocs: a településen 400 m3/nap kapacitású,
OMS technológiájú szennyvíztisztító telep működik.
mocsa: a település szennyvizét OMS típusú,
350 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep tisztítja.
naszály: a település 420 m3/nap kapacitású,
OMS technológiájú tisztítóteleppel rendelkezik.
perbál: a településen egyedi technológiájú, 420 m3/nap
kapacitású tisztítótelep üzemel.
szomód-dunaszentmiklós: a két település közös
OMS típusú, 400 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító
teleppel rendelkezik.
tardos-vértestolna: a két település közös
OMS típusú szennyvíztisztító telepet létesített,
250 m3/nap kapacitással.
tarján: a településen 420 m3/nap kapacitású,
OMS technológiájú szennyvíztisztító telep működik.
telki: a település szennyvizét Organica technológiájú
szennyvíztisztító telep tisztítja, melynek kapacitása
800 m3/nap.
zsámbék: a város szennyvizét 1200 m3/nap kapacitású,
OMS technológiájú szennyvíztisztító telep tisztítja.

Az Esztergom-Dorog Vízmű Üzem működési
területén üzemelő szennyvíztisztító telepek
csolnok: a település 600 m3/nap kapacitású,
OMS technológiájú szennyvíztisztító teleppel rendelkezik.
dág: a településen 150 m3/nap kapacitású, OMS típusú
tisztítótelep üzemel.
dunaalmás-neszmély: a két település szennyvizét
480 m3/nap kapacitású, OMS technológiájú szennyvíztisztító telep tisztítja.
gyermely-szomor: a két település szennyvíztisztító
telepe 300 m3/nap kapacitású, OMS technológiájú.
gyermely zrt. szennyvíztisztító telepe: a tésztagyár ipari szennyvíztisztítóját társaságunk üzemelteti.
mogyorósbánya: a VIDUS technológiájú szennyvíztisztító mű 100 m3/nap tisztítási kapacitással üzemel.
pilisszentlélek: a település 40 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító teleppel rendelkezik.
sárisáp-annavölgy: a szennyvíztisztító mű kapacitása 400 m3/nap és PURATOR technológiával működik.
leányvár-piliscsév-kesztölc: a három település közös, 1000 m3/nap kapacitású OMS szennyvíztisztítót épített.
tát-tokod: a két település közös szennyvíztisztítója
2400 m3/nap kapacitású, OMS technológiájú.

Az Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem működési
területén üzemelő szennyvíztisztító telepek
ácsteszér: a településen egy AS-Variocomp D600P
technológiájú, 70 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító
telep épült.

bakonyszombathely: a település 150 m3/nap kapacitású OMS tisztítóteleppel rendelkezik.
bábolna: a város 2 400 m3/nap kapacitású, OMS technológiájú szennyvíztisztító teleppel rendelkezik.
bokod: a település szennyvize 600 m3/nap kapacitású,
VIDUS technológiájú szennyvíztisztító telepre kerül.
császár-szákszend: a két település 500 m3/nap
kapacitású OMS technológiával készült tisztítótelepet
létesített.
dad-kömlőd: a két település 300 m3/nap kapacitású
OMS szennyvíztisztítóval rendelkezik.
kisbér-ászár-hánta: a Kisbéri Szennyvíztisztító
Telep Kisbér, Ászár és Hánta szennyvizét fogadja és
tisztítja, kapacitása 1 000 m3/nap.
nagyigmánd-kisigmánd: a két település közös
szennyvíztisztítót építtetett. A telep 600 m3/nap
kapacitású és OMS technológiával működik.
oroszlány-kecskéd: Oroszlányon ZENON technológiájú, 5000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep
üzemel, mely Kecskéd település szennyvizét is fogadja.
oroszlány ge ipari szennyvíz előtisztító
telep: ezt az ipari szennyvíz előtisztító telepet társaságunk üzemelteti.
súr: a településen keletkező szennyvíz kezelése
200 m3/nap kapacitású VIDUS tisztítótelepen történik.
bársonyos-kerékteleki: e két településen ebben az
évben kiépült a csatornahálózat. A szennyvíz tisztítására
egy 150 m3/nap kapacitású, AS-VARIOcomp típusú telep
létesült, melyen jelenleg is folyik a próbaüzem. A szennyvízrendszert várhatóan 2014 végén az ÉDV Zrt. átveszi
üzemeltetésre.
réde-bakonybánk: e két településen kiépült a
csatornahálózat, és egy közös 200 m3/nap kapacitású, OMS technológiájú telep is létesült, melyen jelenleg folyik a próbaüzem. A rendszert előreláthatólag 2014
végétől az ÉDV Zrt. üzemelteti majd.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. a biztonságos és zavartalan víziközmű-szolgáltatás érdekében tervszerű anyaggazdálkodást folytat. A raktárbázisban megtalálható a vízés csatornaszolgáltatáshoz szükséges vezetékek, csövek,
kötőelemek, idomok, tolózárak és vízmérők széles választéka. A raktár az anyaggazdálkodási feladatokon túl bizományosi készletezést és kereskedelmi tevékenységet is
folytat a területi lakossági igények kielégítésére.

ÉDV Zrt. Eszközellátás, 2800 Tatabánya,
Táncsics Mihály út. Tel.: +36 34 317–685

Víz- és környezetvédelmi
laboratórium
Az ÉDV Zrt. korszerű, 1992 óta a Nemzeti Akkreditáló
Testület általi tanúsított (okiratszám: NAT-1-1299/2011),
akkreditált laboratóriumot működtet a szolgáltatott
ivóvíz és az elvezetett, tisztított szennyvíz folyamatos
ellenőrzésére. Az ellenőrzések gyakoriságát jogszabályi
előírások és az üzemeltetés biztonsága határozza meg.
a laboratórium fő tevékenységi területei:
• mintavételezés (ivóvíz, felszín alatti víz, mesterséges
fürdővíz, szennyvíz, szennyvíziszap)
• ivóvíz, felszín alatti víz, az ivóvízellátásban használt
nyers, kezelt és csomagolt víz, ásványvíz, hálózati
melegvíz, ipari víz fizikai, kémiai, bakteriológiai és
mikroszkopikus biológiai vizsgálata
• mesterséges fürdővíz fizikai, kémiai és bakteriológiai
vizsgálata
• felszíni víz fizikai és kémiai vizsgálata
• szennyvizek, szennyvíziszapok fizikai, kémiai és bak
teriológiai vizsgálata

Hálózatdiagnosztika
A szolgáltatási veszteségek csökkentése érdekében a társaság hálózatdiagnosztikai csoportot alakított ki, amelynek feladatai közé tartozik az ivóvízhálózatok vizsgálata
diagnosztikai mérőkocsival, a hibahelyek felderítése, a szivárgások elektroakusztikus elven alapuló meghatározása,
valamint a nyomvonalak és a tolózárak helyének pontosítása. A hálózati veszteségfeltárást korszerű műszercsaláddal a teljes ivóvízhálózaton, tervszerűen végzik a kollégák.

Csatornakamera
Az ÉDV Zrt. rendelkezik a legkorszerűbb RAUSCH
CCTV KS 135 kamerarendszerrel, amely lehetőséget
nyújt a csatornahálózat belső állapotfelmérésének elkészítésére.
A társaság vállalja: DN 150–400 mm-ig bármilyen
anyagú csatornaszakasz megbontás nélküli vizsgálatát,
feltárás nélküli javítását; a vizsgálatokról videofelvétel és
állapotvizsgálati jelentés készül. Igény esetén lejtésmérést – grafikonos ábrázolással – és bekötésvizsgálatot is
végeznek a Vízmű munkatársai.

A Duna-völgyi Vízmű Üzem működési területén üzemelő szennyvíztisztító telepek
ács: a város szennyvizét 810 m3/nap kapacitású,
OMS típusú szennyvíztisztító telep kezeli.
komárom: a város egy 4 000 m3/nap kapacitású,
Purden típusú szennyvíztisztító teleppel rendelkezik.
bajna-epöl-nagysáp: a 3 település közös szennyvíztisztító telepe 700 m3/nap kapacitású, OMS technológiájú.
lábatlan-süttő: a két település közös szennyvíztisztító telepe 1 500 m3/nap kapacitású, OMS technológiájú.
lábatlan-nyergesújfalu: a teleülések egy részének
szennyvizét Eternit kétszintes ülepító kezeli.
bajót-nyergesújfalu: a két településen a csatornaszolgáltatást társaságunk biztosítja.

A laboratórium a saját ellenőrző vizsgálatain kívül külső,
egyedi és szerződéses megrendelőknek is végez vizsgálatokat vállalkozási munkában.

ÉDV Zrt. Víz- és környezetvédelmi laboratórium,
2800 Tatabánya, Sárberek 100. Tel.: +36 34 311–766

A megrendelők részére a csatornahálózatok műszeres
vizsgálatán túl, azok f eltárás nélküli javítását is biztosítani tudja az ÉDV Zrt. – Quick-Lock rendszerrel
– amelynek használatával a javított csatornaszakasz
visszanyeri stabilitását.

ÉDV Zrt. Hálózatdiagnosztika, 2800 Tatabánya,
Táncsics Mihály út. Tel.: +36 34 312–147
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2014 nyarán befejeződött a tesztelése, alkalmazása pedig
októbertől tervezett. Az integrált HR rendszer kialakításának következő lépése a bérrendszer fejlesztése, a munkaköri és a teljesítményértékelő rendszerekkel történő
összekapcsolása volt. Kiemelt elvárás, hogy az alapbérek

bé

A bérrendszerrel összekapcsolva a bérfejlesztés
és jutalmazás objektív eszközeként használható.

Jelenlegi
bérstruktúra

al ap

A 2011–2013 években végrehajtott projektmunkák eredményeként 2014. évben megkezdődhetett a humánerőforrás-gazdálkodás átalakítása.
A fejlesztések bevezetésének előkészítéseként befejeződött a vízmű üzemek szervezeti felépítésének egységesítése, mely földrajzi területi elven alapul, és csökkenti az
üzemi vezetői szintek számát.
A változtatást az integráció idei felgyorsulása is indokolta, mely a létszám 20%-os növekedésével járt.
A 2014 januárjától hatályos új munkaköri rendszer a munkakörök azonosítását, az adott munkakörhöz kapcsolódó
követelmények és feltételek meghatározását foglalja
magába: 87 db munkakört tartalmaz, melyből 59 szellemi,
28 pedig fizikai. A munkakörök a társaság tevékenységein,
működésén alapuló rendszert alkotnak – szervezetiegység
szerint semlegesek. A munkakörrendszer lehetőséget ad
a szervezeti hierarchiában való előmenetelre, biztosítja a
szakmai előrelépést, és alkalmas más HR alrendszerhez
(pld. bérrendszer) történő kapcsolódásra.
A HR rendszer fejlesztési programja a 2004 óta működtetett teljesítményértékelő rendszer korszerűsítésével folytatódott, mely a dolgozói teljesítmény komplex megítélésére
törekszik. A munkaköri rendszer bázisán, különféle munkaköri szinteken méri a dolgozói teljesítményt, látókörbe
helyezi a dolgozók fejlődésének lehetőségét és irányát.

ér

ób

Az ÉDV Zrt. felsővezetése már 2010. év végén döntött
a HR-gazdálkodás fejlesztéséről.
Célul tűzte ki a tevékenység rendszerszemléletű átalakítását oly módon, hogy az alrendszerek – HR modulok –
bevezetésének ütemezése megfeleljen az egymásra épülés
és a működés követelményeinek az alábbiak szerint:
1. Munkakörrendszer-Munkakörelemzés
2. Teljesítményértékelés
3. Bérrendszer

fejezzék ki a munkakör értékét, a pótlékokon túli mozgóbért pedig a teljesítményértékelés mindenkori eredménye
határozza meg. Az új bérrendszer alkalmazása a jelenlegi
bérstruktúra már kidolgozott átalakítását teszi szükségessé, melyet a régióban versenyképes alapbér és a bérköltségek irányíthatósága (tervezés, ellenőrzés) is indokol.

mo z g

Új irányok…
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A bérrendszer megújításának része – jövőbeni feladat –
a jelenlegi készenléti rendszer és a készenléthez kapcsolódó pótlékok elszámolásának felülvizsgálata.

Műszaki szemlék rendszere
2013 nyarán került kialakításra a telephely-ellenőrzési
rendszer, amelynek célja, hogy a létesítmények, műszaki
objektumok és védterületek megfeleljenek a cégarculati
kritériumoknak, a vonatkozó rendeleteknek és a hatóságok szabályozási követelményeinek.
A rendeltetésszerű használat érdekében a kijelölt, karbantartásért felelős személyeknek eleget kell tenniük a
létesítmények állagmegóvási, karbantartási elvárásainak,
valamint a folyamatos, zavartalan és biztonságos üzemeltetési feltételeknek. Gondoskodniuk kell a telephelyek,
létesítmények, műszaki objektumok, védterületek és ezek
közvetlen környezetének karbantartásáról.
A fenti feladatokon túlmenően az egységek üzemfenn
tartási, karbantartási feladatkörébe tartozik továbbra
is a létesítmények tervszerű, megelőző karbantartási
tevékenysége.

Munkajogi létszám
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Kommunikáció

Környezetvédelem,
k ö r n y e z e tt u d a t o s s á g

Az ÉDV Zrt. kommunikációjának folyamatos fejlesztésével kívánja még
hatékonyabbá tenni a fogyasztókkal, az önkormányzatokkal, a partne
reivel, a hatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel való kapcsolatát.
iegyensúlyozott az együttműködés
a helyi sajtó képviselőivel, valamint a
működési területen jelen lévő médiumok
munkatársaival.
Az önkormányzatokkal való kapcsolattartás az ÉDV Zrt.
mindennapi életében kiemelt helyen szerepel, ugyanis mind közép-, mind felsővezetői szinten nyitott ajtók
várják a települések vezetőit, valamint megkereséseiket. Ezenfelül az évente megrendezett önkormányzati
találkozók is kitűnő lehetőséget nyújtanak arra, hogy az

K

ÉDV Zrt. vezetői és a polgármesterek/jegyzők egy külön
fórumon egyeztethessenek, és megbeszélhessék az őket
érintő feladatokat, problémákat.
A hatóságokkal napi szinten történik az egyeztetés, mind
a zökkenőmentes üzemmenet, mind pedig az egyéb, a
munkával nem teljesen összefüggő feladatokat tekintve.
A megyékben lévő civil szervezeteket is támogatja a
Vízmű, kiemelt figyelemmel azok iránt a társaságok iránt,
amelyek a környezetvédelemmel, a fenntarthatósággal, az
élhetőbb környezet létrehozásával foglalkoznak.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Komárom-
Esztergom megye legjelentősebb
környezetvédelmi szolgáltatója, egyik
legfőbb célja, hogy összhangot teremtsen az üzleti célok elérése és a kör
nyezet megóvása között. Vezetési
tevékenységében kiemelt szerepet
szán a természeti környezet állapotának megőrzésére, javítására, valamint
a fenntarthatóságra.
örnyezetvédelmi szempontból
legjelentősebb tevékenysége a szeny
nyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a
szennyvíztisztítás során keletkező szenny
víziszapok ártalommentes elhelyezése.
Gondos üzemeltetéssel biztosítani tudja, hogy a szennyvíztisztító telepekről elfolyó kezelt víz minősége megfeleljen az esetenként igen szigorú kibocsátási határértékeknek. A vízminőségi előírások betartásának ellenőrzését a Vízmű akkreditált víz- és környezetvédelmi laboratóriuma magas szinten végzi.
Hulladékgazdálkodási tevékenységének jelentős részét a
szennyvíztisztítás során képződő szennyvíziszapok kezelése és hasznosításra történő átadása jelenti. A szennyvíztisztító telepeken keletkezett szennyvíziszapot víztelenítik, ezután jelentősebb részét a tatabányai biogáz
üzembe szállítják, ahol hasznosításra kerül.
A környezetvédelmi tevékenység része a működés során
keletkező egyéb hulladékok megfelelő kezelése is. A nem
veszélyes hulladékokat elkülönítetten, a veszélyes hulladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakított üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtik a munkatársak, majd
gondoskodnak a hulladékok elszállíttatásáról és ártalmatlaníttatásáról, amelyeket az ezekre a tevékenységekre feljogosított, hatósági engedéllyel rendelkező szakcégekkel
végezteti el a társaság.

K

Fogyasztói kapcsolatok
Az ÉDV Zrt. munkatársai a vízmérőket a lakossági
fogyasztóknál évente kétszer, nem lakossági fogyasztóknál havonta olvassák le. A fogyasztási helyen olvasott
mérőállásokat a leolvasók kézi számítógépen (PDA) rögzítik, az elszámoláshoz szükséges adatok automatikusan
kerülnek be a számlázási rendszerbe. A tömeges számlázás során évente mintegy 800 ezer számla készül és jut el
a fogyasztókhoz.
A társaság centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az
ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak
egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az
ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező
és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit egységes
szabály- és normarendszer alapján kezelik.
A fogyasztói megkeresések fogadását és kezelését segíti
a központi adatfeldolgozó csoport működése. A fogyasztói megkeresésekről elektronikus nyilvántartást vezet a
Vízmű, ezáltal az ügyintézési folyamat nyomon követ-

hető, így mindig naprakész tájékoztatás adható a folyamatban lévő, vagy már lezárt ügyekkel kapcsolatban. Az
informatikai háttér emellett sokrétű statisztikai vetület
mentén visszajelzést biztosít a vezetés részére az ügyfélkapcsolatokról, illetve az ügyfélszolgálati munkatársak
teljesítményéről.
A társaság folyamatosan bővülő, megújuló honlappal van
jelen a világhálón. A vízmű weboldala a naprakész tájékoztatás mellett lehetőséget biztosít a gyors, olcsó és
kényelmes ügyintézésre. A letölthető űrlapok segítségével számos ügy intézhető az internet segítségével, emellett településenként tájékoztatást kérhetnek a fogyasztók a szolgáltatási díjakról, elérhetőségekről, valamint az
ivóvíz minőségéről.
Az ügyfélszolgálati munkatársak jól felkészültek, képzettek, szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére fokozott gondot fordít a társaság. Ezt bizonyítja az is,
hogy 2006 és 2009 után ez évben is az ÉDV Zrt. csapata
nyerte meg a Magyar Víziközmű Szövetség által szervezett Országos Ügyfélszolgálati Versenyt.

Vízmű Üzemek
Tatabánya–Tata–
BIRV Vízmű Üzem
2800 tatabánya,
táncsics mihály út
üzemvezető:
mátis istván

Esztergom-Dorog
Vízmű Üzem
2510 dorog,
esztergomi út 42.
üzemvezető:
botos tamás

Oroszlány-Kisbér
Vízmű Üzem
2840 oroszlány,
táncsics
mihály út 103.
üzemvezető:
kiss józsef

Duna-völgyi
Vízmű Üzem
2900 komárom,
sport u. 35.
üzemvezető:
megyeri imre

Víztermelő
Bányaüzem
2800 tatabánya,
táncsics mihály út
üzemvezető:
hornyák dávid
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Gazdálkodás

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. a 2014. évi üzleti tervének készítése
során mind a belső, mind a külső tényezőket figyelembe véve új
kihívásként élte meg a szolgáltatási terület bővülését.

A

Bevételek
A vízértékesítés – az integrációt megelőző szolgáltatá
si területre vonatkozóan – az év első nyolc hónapjában
több mint 3%-kal maradt el a tavalyi évi értéktől (l. grafikon). Ennek oka egyrészt mind a lakossági, mind a
közületi fogyasztók takarékoskodása, illetve a kedvezőtlen időjárási viszonyok, hiszen a csapadékos, hűvös nyár
nem késztette fogyasztásra a lakosságot. Ezt ellensúlyozta a csatlakozott területeken történő értékesítés, melyből azonban az ÉDV Zrt. számlázási rendszerbe történő – nagy erőforrást és hosszabb időt igénylő – migrációjának következtében még teljes körű információk
nem állnak rendelkezésre. Ennek további következmé-

nye, hogy a szolgáltatásból származó bevételek néhány
hónapos késéssel folynak be a társasághoz. Ugyanakkor
az elvezetett szennyvíz mennyisége bázisszinten alakult,
amely annak köszönhető, hogy a csatornázott területeken egyre több fogyasztó köt rá a csatornahálózatra, illetve a folyamatos ellenőrzések eredményeként csökken az
illegális rákötések száma.
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környező települések integrációjával együtt járó feladatokat ezenfelül
úgy kellett megoldani, hogy a fogyasztók
a lehető legkisebb mértékben érezzék meg
a változásokat. A társaság 2014. évi gazdálkodását jelentősen meghatározza a jogszabályoknak való megfelelés,
amely elsősorban a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény által elindított integrációs folyamat, valamint a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló
2013. évi LIV. törvényben foglalt rendelkezések betartását jelenti. Ez jelentősen befolyásolja a cég gazdálkodását,
hiszen egyrészt nagymértékben bővült a társaság szolgáltatási területe, amely mind a bevételek, mind a kiadások növekedésével járt, másrészt pedig a rezsicsökkentés
végrehajtása – a bevételek csökkenése révén – már 2014.
év elején negatívan éreztette hatását. Az év első nyolc
hónapjában az ÉDV Zrt. gazdálkodását az alábbi főbb
adatok jellemezték.

tárgyidőszaki értékét. A társaság célul tűzte ki, hogy a
beruházási-felújítási munkáknál a lehető legmagasabb
szinten jelenjen meg a saját kivitelezés, így csak azoknál
a munkáknál, illetve munkarészeknél vesznek igénybe
külső vállalkozókat, ahol saját munkaerő-, illetve eszközkapacitás nem áll rendelkezésre.
A bevételek között kerül kimutatásra az MNV Zrt.-vel
2014. március 27-én kötött Közszolgáltatási szerződésben meghatározott ellentételezés összege, mely a víziközmű-szolgáltatásból származó – a 2014. április –december
közötti időszak – bevételei és ráfordításai között jelentkező különbözet ellentételezésére szolgál. Az ellentételezés tárgyidőszaki értéke 419 MFt.
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A tárgyidőszaki bevételek értéke 5 250 MFt, melyből a legnagyobb értéket a víz- és csatornaszolgáltatásból, valamint
a vállalkozási tevékenységből származó értékesítés nettó
árbevétele tette ki (l. grafikon). 2014-ben a 2013. július
1-jétől bevezetett rezsicsökkentés már egész évben éreztette hatását, amely az jelentette, hogy a lakossági fogyasztók számára a korábban alkalmazott díj 90%-át érvényesítette a cég a víz- és csatornadíjszámlák készítésénél.
Aktivált saját teljesítményként mutatja ki a társaság a
saját kivitelezésben végzett beruházási-felújítási munkák

A társaság 2014. 1-8. havi ráfordítása (l. alábbi grafikon)
5 843 MFt, melynek 43,5%-át az anyagjellegű, 34,9%-át
pedig a személyi jellegű ráfordítások tették ki. Az év első
nyolc hónapjában elszámolt értékcsökkenési leírás 896 MFt
(a ráfordítások 15,3%-a), egyéb ráfordításra 355 MFt-ot fordított a társaság. A pénzügyi ráfordítás értéke 10 MFt.
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Az anyagjellegű ráfordítások legjelentősebb összetevője
a villamosenergia-költség (541 MFt), hiszen mind a víz-,
mind a szennyvízszolgáltatás energiaigényes tevékeny-

ség. További jelentős költségtényező az átvett víz költsége, melyre az ivóvízellátás biztosításához van szükség.
Két szolgáltatótól, az Aqua Európa Kft.-től, valamint a
Nyergesi Vízszolgáltató Kft.-től vesz át a társaság ivóvizet. Előbbi a dorogi térség, az utóbbi pedig a lábatlani
térség fogyasztói számára biztosít megfelelő minőségűs
ivóvizet. Az üzemeltetési, a javítási-karbantartási, a
beruházási-felújítási feladatok ellátása anyagigényes
tevékenység, a különböző szerelvények, idomok, hálózati anyagok, illetve a szennyvíz tisztításához felhasznált
anyagok beszerzésére 316 MFt-ot fordított a társaság.
Az igénybe vett szolgáltatások tárgyidőszaki értéke 1 188
MFt. Itt olyan, a víziközmű-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek merülnek fel, amelyeket a társaság
kapacitáshiány következtében nem tud megoldani, illetve
amelyek külső szolgáltatótól való megrendelése költséghatékonyabb megoldást jelent.
A személyi jellegű ráfordítások 2 038 MFt-ot tettek ki az
év első nyolc hónapjában. 2014. augusztus 31-én a teljes
munkaidős átlagos statisztikai állományi létszám 651,3 fő
volt, a munkajogi létszám pedig 785 fő volt. Az integráció hatásaként 137 fővel nőtt a társaság munkavállalóinak
száma, ezenfelül elsősorban a nyugdíjba vonuló munkavállalók pótlására került sor.
Az amortizáció nagyrészt a kincstári tulajdonú közművagyonon elszámolt értékcsökkenési leírást tartalmazza (81%), a fennmaradó rész a működtető eszközökre,
valamint a vagyonkezelési szerződés keretein belül az
önkormányzati tulajdonú eszközökre elszámolt amortizációt foglalja magába.
Az egyéb ráfordítások olyan nagyobb kiadásokra terjednek ki, amelyekre jelentős ráhatása nincs a társaságnak.
Itt jelennek meg a helyi adók (iparűzési adó, építményadó, telekadó, gépjárműadó), valamint a közművezetékek adója. A társaság 3 492 km hosszú víz- és szennyvízhálózatot üzemeltet, az ezek után fizetett adó jelentős
kiadást jelent a társaság gazdálkodásában. A helyi adók,
valamint a közművezeték adója együttesen 250 MFt volt
a tárgyidőszakban.
A pénzügyi ráfordítások értéke 10 MFt volt, mely a folyószámlahitel igénybevételekor felmerült kamatokat tartalmazza. A társaság likviditási helyzete az év folyamán
kedvezőtlenül alakult. A rezsicsökkentés és az alacsony
értékesítés következtében kevesebb bevétel folyt be. Sőt,
a fogyasztók késve teljesítik befizetéseiket, illetve sajnos
nő a nem fizető fogyasztók száma. A társaság költségeinek csökkentésére nincs lehetőség, hiszen a fogyasztók
érdekeit szem előtt tartva kell a biztonságos és zavartalan
szolgáltatást biztosítani. Ennek következményeként már
az év elejétől rákényszerültünk a folyószámlahitel folyamatos igénybevételére annak érdekében, hogy a munkavállalók, az adóhatóság, illetve a szállítók felé a kötelezettségeinket határidőben tudjuk teljesíteni.

Beruházások
A 2014. évi beruházási feladatok az üzleti terv részeként,
összhangban a fejlesztési forrásokkal, a felmerült igények
és részletes műszaki-gazdasági elemzések alapján, rangsorolással kerültek összeállításra.
A víz- és szennyvízszolgáltatási feladatok ellátása és
a jövőbeni hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése a csatlakozáskor egyszeri, nagyobb volumenű ráfordítást igényelt. A rendelkezésre álló eszközök
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nem voltak elégségesek az új települések ellátására, így
megvásárlásra kerültek a megfelelő műszaki színvonalú eszközöka korábbi szolgáltatóktól (Vizák Kft., Hétforrás Kft., Bokodi Szolgáltató Kft., Zsámbékvíz Kft.,
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.), és új eszközök beszerzése is szükségessévált. A társaság megvásárolta az átvétel fordulónapján raktáron lévő – a biztonságos üzemeltetéshez – szükséges anyagokat, munkaruhákat, számítógépeket, irodabútorokat, gépjárműveket. Az ÉDV Zrt.
a számlázási feladatait az SAP IS-U moduljában végzi.
A csatlakozássalközel 25 ezer új szolgáltatói szerződést kellett kötni, melyekhez – a számlázási tevékenység folyamatos biztosítása érdekében – licenceket is kellett vásárolni. A növekvő szolgáltatási terület ellátása
nagyobb – az SAP-felhasználó licencek számát is érintő
– dolgozói létszámot igényelt (üzemek, fogyasztói irodák
dolgozói, adminisztrátorok), melyhez újabb licenceket
kellett biztosítani. További feladatot jelentett az irányítástechnikai rendszerbe történő integrálás, így kiépítésre
kerültek a jelenlegi irányítástechnikai központhoz történő adatátviteli hálózatok is. Mindezekre a beruházásokra
összességében 104 MFt-ot fordított a társaság.
A nehéz gazdálkodási körülmények ellenére az ÉDV Zrt.
kiemelt figyelmet fordított a biztonságos üzemeltetéshez
szükséges infrastruktúra fenntartására, a – hosszú távon
– alacsony üzemeltetési költséget igénylő eszközök cseréjére, az elhasználódott eszközök felújítására, pótlására. Mivel az elmúlt években három szennyvíztelepen (Esztergom, Tata, Tatabánya) a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében jelentős fejlesztések történtek, a szennyvízágazaton már csak kisebb volumenűek a
beruházási-felújítási munkák, így a jelentős nagyságrendű
felújítások és fejlesztések a vízágazaton történnek.
Ezenfelül megkezdődött az évek óta esedékes gépjárművek cseréje, amelyet a magas javítási költségek indokoltak, valamint az üzemi épületek felújítása is szükségessé vált. A munkavállalók szociális körülményei az elmúlt
évtizedek alatt olyan kritikussá váltak, amely miatt már
nem voltak halaszthatók ezek a felújítási munkák.
Az alábbi grafikonok szemléltetik a 2014-ben eddig végzett beruházásokat, felújításokat. Az első grafikon a
munkák jellegét, a második pedig azt mutatja be, hogy
milyen arányban történtek beruházások, felújítások a
víziközműveken, illetve a működtető eszközökön.
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Összességében elmondható, hogy a társaság – a nehéz
gazdasági környezetet figyelembe véve – megfelelően gazdálkodik, a szolgáltatás színvonala megfelelő,
folyamatos és biztonságos. Így biztosítani tudta, hogy
a fogyasztók a problémákat, illetve a megoldásukra tett
erőfeszítéseket ne érzékeljék.
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