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A Társaság bemutatása 
A Társaság jogelődje - az Észak Bács – Kiskun Megyei 
Vízmű Vállalat - 1950-ben alakult. A tulajdonos 
önkormányzatok döntésének megfelelően, a jelenlegi 
részvénytársasági formájában 1992. január 1. óta 
működik. 
Alaptevékenysége a víztermelés, -kezelés és -elosztás, 
valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás.  
Külső ügyfelek számára is igénybe vehető kiegészítő 
tevékenysége a vízminőség ellenőrzés, mélyépítés, a 
vízmérő javítás és hitelesítés, szivattyújavítás, vízhálózat-
és csatornahálózat vizsgálat, szállítás-és gépjárműjavítás. 
A BÁCSVÍZ Zrt. 36 településen – ezen belül 9 városban – 
folytat közműves vízszolgáltatást. Az ellátott lakosok 
száma 251 ezer fő. 2010. január 1-től Bács – Kiskun 
megyét átlépve, Jász-Nagykun-Szolnok megye 5 
települése integrálódott a Társaságba. A vízszerzés 
jellemzően mélységi rétegvizekből – 108 db üzemelő 
mélyfúrású kútból - történik, kivételt képez a Duna-mellék, 
ahol 9 db partiszűrésű kút üzemel. A települési vízellátó 
rendszerek többsége egyedi vízbázissal rendelkezik, de 
működtetünk térségi regionális rendszert is a dunai, a 
tiszai és a kecskeméti térségben. A vízelosztó hálózat 
teljes hossza eléri az 1.590 km-t. 
A kutakból kitermelt víz – a felszín alatti vizekre 
jellemzően -, határértéket meghaladó koncentrációban 
tartalmaz vasat és mangánt, valamint arzént és 
ammóniumot, de előfordul metán és kloridion is. Működési 
területünkön 8 tisztító mű üzemel, melyek segítségével a 
kitermelt víz 80 %-át tudjuk tisztítani.  
Kecskeméten két nagy kapacitású, Kiskunfélegyházán, 
Gudmon-fokon és Tiszakécskén egy-egy tisztító mű 
üzemel. A kistelepülések közül Kiskunfélegyháza-
Aranyhegyen, Bugac-Alsómonostoron és 
Bugacpusztaházán történik víztisztítás. 
A vízellátó rendszerek irányítását számítógépek végzik, 
az üzemmérnökségek központi tisztító műveiből 
(Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Gudmon-fok, 
Tiszakécske) kiépített kommunikációs rendszer 
segítségével. A vízművek összes kapacitás-
kihasználtsága nem éri el az 50 %-ot. Az összes 
víztermelő kapacitás több mint 70 %-ánál vízminőség 
javításra van szükség új tisztítóművek megépítésével, 
illetve - a meglévők esetében - a technológia további 
bővítésével. A vízminőség javítására a Dél-Alföldi 
Ivóvízminőségjavító Program keretében kerül sor.  
Csatornaszolgáltatást a társaság Kecskeméten, 
Kerekegyházán, Ballószögön, Helvécián, 
Kiskunfélegyházán, Tiszakécskén, Kunszentmártonban, 
Kunszentmiklóson, Kunpeszéren, Apostagon, 
Dunavecsén, Lajosmizsén, Szalkszentmártonban, 
Szentkirályon, Tasson, valamint Lakiteleken végez. 
Szennyvíztisztító telep 11 településen – Kecskemét, 
Kiskunfélegyháza, Tiszakécske, Kunszentmárton, 
Kunszentmiklós, Kunpeszér, Apostag, Lajosmizse, 

Szentkirály, Tass, Lakitelek – működik. A csatornahálózat 
elválasztott rendszerű és - Tiszakécske kivételével - 
túlnyomóan gravitációs rendszer üzemel. Az érintett 
városokban biológiai tisztítási fokozatú szennyvíztisztító 
telepek működnek. Nagyságrendje miatt külön kell 
megemlíteni a kecskeméti és a kiskunfélegyházi 
szennyvíztisztító telepet, ahol 48, illetve 5,1 ezer m3/d 
kapacitású biológiai fokozat működik szennyvíziszap-
kezeléssel, valamint biogáz-hasznosítással. A 
szennyvíztisztítás területén a kommunális szennyvizek 
mennyiségének csökkenése, a szennyezettség 
növekedése, az ipari üzemek szennyvizeinek minősége 
okoz gondot. Önkormányzati kezdeményezésre a 
társaság közreműködésével elkészült a kecskeméti 400 
m3/nap, a kiskunfélegyházi 250 és a lajosmizsei 50 
m3/nap kapacitású automatizált, valamint a kunpeszéri, 
lakiteleki, tiszakécskei, tassi, apostagi, szentkirályi 
települési folyékonyhulladék (TFH) fogadó állomás is.  
A részvénytársaság - a homokhátság vízutánpótlási 
programjához illeszkedően – lehetőséget biztosít a 
tisztított szennyvíz mezőgazdasági termelésbe történő 
visszajuttatására, öntözővízként való felhasználására. 
A szennyvíziszapot Kiskunfélegyházán és a kecskeméti 
telephelyen rothasztással stabilizáljuk. A fejlesztéseket a 
teljes körű komposztálásra való törekvés jellemzi, melynek 
végső célja a mezőgazdasági elhelyezés és hasznosítás. 
A Társaság hosszú távú célkitűzése - a Duna-Tisza Közi 
homokhátság érintett területein - a tisztított szennyvizek 
visszatartásának elősegítése, valamint aktív 
közreműködés a mezőgazdasági hasznosítású területek 
tápanyag utánpótlásának megoldásában.  
A víz- és szennyvízminőség ellenőrzés – az éves 
ütemtervnek megfelelően - a NAT által akkreditált 
Laboratóriumban történik. 
A Laboratórium tevékenységi területei: 

- ivóvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai és 
mikroszkópos biológiai vizsgálata, 

- szennyvíz fizikai és kémiai vizsgálata, 
- szennyvíziszap fizikai és kémiai vizsgálata. 

A részvénytársaság megalakulása óta végrehajtott 
fejlesztések az üzembiztonság növelését, a szolgáltatott 
víz minőségének javítását biztosítják. A szennyvíztisztító 
üzemekben bevezetett technológiai fejlesztésekkel, 
korszerűsítésekkel a tisztítási hatásfok lényeges javulása 
volt elérhető. 
A víz- és csatornaszolgáltatás kiemelt célkitűzése a 
minőségi paraméterek teljesítése, különös tekintettel az 
Európai Unió előírásaira. 
 
Ha a jövőbe tekintünk, továbbra is szeretnénk megőrizni 
integráló szerepünket és olyan stratégiát követni, mellyel 
hozzájárulhatunk Magyarország víziközmű 
szolgáltatásának fejlődéséhez. Munkatársainknak elé 
pedig biztos jövőképet, fejlődési lehetőséget, szakmai 
előrelépést vetítünk. 
 



 

1. Vezetés 
1.a A vezetők kialakítják a szervezet küldetését, 
jövőképét, értékrendjét és etikai alapelveit, és 
példaként szolgálnak. 
A BÁCSVÍZ Zrt. legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a 
tulajdonos részvényesek összességéből áll. A Társaság 
ügyvezető szerve az Igazgatóság, amelynek elnöke a 
vezérigazgató. Az ügyviteli teendőket 
irányítást az öt fős ügyvezetés végzi. Az ügyvezetés 
tagjai: 

- elnök-vezérigazgató 
- szolgáltatási vezérigazgató helyettes
- gazdasági igazgató 
- vízszolgáltatási ágazatvezető főmérnök
- csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök.

Az ügyvezetés partnerkapcsolatokon alapuló, 
támogató vezetési struktúrát honosított meg. A 
feladatok hatékony és célirányos teljesítse érdekben az 
alábbi vezetői szintek kerültek meghatározásra:

- kibővített menedzsment tagjai: ügyvezetés,  
osztályvezetői kör, a belső ellenőr és a 
kontrolling vezető (12 fő) 

- kibővített vezetői kör: kibővített menedzsment, 
egység- és részlegvezetők (51 fő).

1.a.1 ábra A BÁCSVÍZ Zrt. vezetői szintjei

A jövőkép, a küldetés és a stratégia megfogalmazására az 
ISO 9001:2001 szabványra történő átállás során 2003
ban került sor, melynek célja elsősorban a szabvány 
előírásainak történő megfelelés volt. 
A stratégiai irányvonal az ügyvezetés közreműködésével 
team-munkában - 2006-ban került ismételt 
megfogalmazásra, majd 2009-ben felülvizsgálatra és 
egységes dokumentumban történő kiadásra (Stratégia 
2009-2015).  
A szakterületi vezetők külső és belső 
környezetdiagnosztikai felméréseinek
közösen végrehajtott GYELV elemzés
felhasználásából a társaság ügyvezetése 
munkában, külső tanácsadó bevonásával, 
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A jövőkép, a küldetés és a stratégia megfogalmazására az 
ISO 9001:2001 szabványra történő átállás során 2003-
ban került sor, melynek célja elsősorban a szabvány 

A stratégiai irányvonal az ügyvezetés közreműködésével - 
ban került ismételt 
ben felülvizsgálatra és 

egységes dokumentumban történő kiadásra (Stratégia 

külső és belső 
ezetdiagnosztikai felméréseinek, valamint a 

GYELV elemzés eredményeinek 
felhasználásából a társaság ügyvezetése team 

, külső tanácsadó bevonásával, KJ 

módszerrel 2006-ban felülvizsgálta j
küldetését. A szervezeti önértékelés során 2010
jövőkép és a küldetés a TQM elveknek megfelelően 
ismételt felülvizsgálatra került.
A 2010. évi felülvizsgálat eredményeként a 
Jövőképe: 
A BÁCSVÍZ Zrt. a régió meghatározó víziközmű
szolgáltatójaként - ügyfelei, tulajdonosai és a társadalom 
elégedettsége mellett -, a szolgáltatás színvonala, 
biztonsága, fenntarthatósága tekintetében is a legjobb 
eredményt elérő szolgáltatók közé tartozzon.
A BÁCSVÍZ Zrt. Küldetése: 
A Társaság a teljesítmény-muta
mellett az európai normáknak, valamint a fogyasztói és 
tulajdonosi elvárásoknak mindenkor megfelelő, magas 
színvonalú víz- és csatornaszolgáltatást nyújtson. 
Alapértékeinket a teljes ügyvezetés részvételével zajló 
brainstormingot követően struktúráltuk, és 
rangsorolás alapján határoztuk meg 

Alapértékek
Ügyfélközpontúság 
Megbízhatóság, becsületesség, etikus magatartás
Hitelesség 
Bizalom és kölcsönös tisztelet a partnereink iránt
Felelősségtudat 
Együttműködési készség 
Igényesség 
Felkészült és elhivatott szakembergárda
Folyamatos fejlődésre való törekvés
Teljesítmény orientáltság, költséghatékonyság iránti érzékenység
Társadalmi felelősségvállalás 

1.a.1. táblázat Alapértékek

A Közgyűlés elé terjesztett stratégia megalkotásában a 
BSC szerinti 4 nézőpont szakterületi vezetői az SPRA
modell közös megfogalmazásával és az egyes fejezetek 
brain-writing módszerrel történő összeállításával vettek 
részt. Stratégiánk küldetésben is megj
eleme a fogyasztói elvárásoknak t
a Vevői nézőpontban megjelenő célok lettek a legfőbb a 
stratégiai minőségcélok. 
A Közgyűlés egyhangú elfogadásá
vezetése felhatalmazást kapott 
stratégiai irányvonal széleskörű kommunikációjára, melyre 
a belső kommunikációs csatornák alkalmazásával került 
sor (→2.c, 2.d., 3.c., 3d. fejezet
A kibővített vezetői kör tagjai nyomdai úton előállított 
példányt is kaptak a jóváhagyott stratégiából.
Az ügyvezetés az Etikai Kódex
egyértelműen állást foglalt a szervezeti értékek mellett és 
követendő példaként szolgál a 
felelősség és az etikus viselkedés
belül és azon kívül egyaránt 
Kódex tartalmával, az abban foglalt magatartásformákk
való azonosulást az alábbiak biztosították:
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felelősség és az etikus viselkedés terén a szervezeten 
belül és azon kívül egyaránt (→3.c. fejezet). Az Etikai 

z abban foglalt magatartásformákkal 
való azonosulást az alábbiak biztosították: 
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- megfogalmazásában több érintett szakterület vett részt 
(HR, Ügyvezetés, Minőségirányítás, Szakszervezet, 
Üzemi Tanács), 

- az évnyitó értekezletek alkalmával valamennyi dolgozó 
prezentáció keretében ismerkedhetett meg a 
tartalmával, 

- 2010. május-június hónap során az elnök-
vezérigazgató a dolgozói elégedettség mérést követő 
fejlesztési projekt keretén belül (road-show) minden 
dolgozónak személyesen adta át az Etikai Kódex 1-1 
példányát. 

A MAVÍZ-ben, a Hidrológiai Társaságban és más szakmai 
szervezetekben (Magyar Kémikusok Egyesülete, Nemzeti 
Akkreditáló Testület) vállalt önkéntes szakmai munka, 
rendezvények szervezése, támogatása (→8.b.4. táblázat) 
a BÁCSVÍZ Zrt. jó hírnevét erősítik, egyben példaként 
szolgálnak a Társaság által vállalt felelős, etikus 
viselkedés terén. 
A vezetés által 2007-től kezdődően végrehajtott 
szervezeti változások a Társaság több területét 
érintették. Az ügyvezetés tagjainak javaslatára indított 
szervezeti változások éves felülvizsgálata és értékelése a 
működési hatékonyságot, a bizalom és a nyitottság 
kultúrájának megerősítését szolgálta. A változások a 
vezetők folytonos fejlődés iránti elkötelezettségét, a 
szervezet dinamizmusát igazolták, és a kibővített vezetői 
kör tagjai és közvetlen kollégáik számára a személyes 
karrierfejlesztés lehetőségét is jelentették (→3.d fejezet). 
A személyes vezetői magatartás hatékonyságának 
felmérése és fejlesztése érdekében 2006-ban a vezetői 
kör tagjai (12 fő) – tanácsadói közreműködéssel - 
MSZMB-értékelésen - a vezetői stílust, a döntési 
képességet, a motiváltságot és a csoportmunka 
képességet mutató felmérésen - vettek részt. Az alapvető 
vezetői személyiségjegyek meghatározása 2009-ben 
szélesebb körben (34 fő) történt meg.  
A vezetőket a teljesítményértékelés keretén belül 
közvetlen feletteseik 2008. óta éves rendszerséggel 
értékelik, számukra a következő értékelési időszakig 
teljesítendő feladatokat határoznak meg. A dolgozói 
elégedettség mérések 2009. óta a vezetők teljesítményére 
vonatkozó kérdéseket is vizsgálnak.  
A kibővített menedzsment tagjai 2009-ben 360 fokos 
értékelésben vettek részt. A feltárt erősségekről és 
fejlesztendő területekről személyes értékelést, a saját 
maguk által indítandó fejlesztési akciók kialakításához és 
végrehajtásához coaching formájában segítséget kapott 
minden érintett vezető. 

1.b. A vezetők meghatározzák, nyomon követik, 
felülvizsgálják és személyesen irányítják a 
szervezet irányítási rendszerének és 
teljesítményének továbbfejlesztését. 
A legfontosabb mutatók az Üzleti tervben jelennek meg 
(→4.b., 9.b fejezet), amelynek teljes körű felülvizsgálata a 

gazdasági igazgató irányításával 2007-ben történt meg. A 
rendszeres felülvizsgálat az aktuális üzleti terv 
elkészítésével párhuzamosan éves rendszerességgel 
team-munkában történik a gazdasági igazgató és az 
elnök-vezérigazgató útmutatásainak megfelelően. Az 
Üzleti terv a tulajdonosokat képviselő Igazgatóság és 
Felügyelő Bizottság (FB) elé kerül beterjesztésre és 
jóváhagyásra. A tulajdonosoktól a Közgyűlésen és a 
folyamatos évközi egyeztetések során származó 
visszajelzések felhasználásra kerülnek a Társaság 
előrehaladásának értékelése során (→4.b. fejezet). 
A tulajdonosok, valamint az operatív irányítást végző 
Igazgatóság, a jogszabályi követelményeknek megfelelő 
működést ellenőrző FB havonta Gyorsjelentés 
formájában kap tájékoztatást a Társaság működéséről. A 
Gyorsjelentés az Üzleti tervben kitűzött pénzügyi mutatók 
elemzésével folyamatos tájékoztatást ad a kitűzött célok 
teljesüléséről (→4.b. fejezet). 
A Társaság legnagyobb részvényhányaddal rendelkező 
tulajdonosa, Kecskemét Megyei Jogú Városa félévente 
kap tájékoztatást a legfontosabb mutatók alakulásáról.  
Az ügyvezetés álláspontja szerint a tartós üzleti siker 
fontos feltétele az elkötelezett munkavállaló. A dolgozói 
elégedettség mérés bemutatott eredményei (→7.a. 
fejezet), és az ezek alapján hozott intézkedések és 
teljesülésük mutatói a legfontosabb mutatószámok közé 
tartoznak. 
A Gyorsjelentés, mint a Társaság működésének 
értékelése a kibővített vezetői értekezleten havonta kerül 
bemutatásra. A Társaság valamennyi munkavállalója a 
közvetlen vezetők által és a vezérigazgatói tájékoztatók 
formájában kap tájékoztatást a hosszú és rövid távú 
célokról, azok teljesülését értékelő mutatók alakulásáról. 
A kialakított mutatószámok értékelésén alapul az 
irányítási rendszer folyamatos fejlesztése, amelyhez 
hozzájárul a 2000-től tanúsított integrált minőség-, és 
környezetirányítási rendszer. A folyamatszemléletű 
rendszer a BÁCSVÍZ Zrt. működése szempontjából 
minden jelentős folyamat szabályozását magába foglalja. 
A szabályozások lényeges eleme az adott folyamat 
működését jellemző mérőszámok értékelése. Az értékelés 
és ez alapján meghatározásra kerülő intézkedések, azok 
ütemezése a minőségirányítási rendszer auditálását 
megelőzően tartott éves vezetőségi átvizsgálás fontos 
eleme. 
Az évente megtartott vezetőségi átvizsgálást kiegészítik a 
különböző szintű vezetői értekezletek, amelyeken az 
elnök-vezérigazgató és az egységvezetők által a 
Társaság stratégiájához, a rövid és hosszú távú céloknak 
megfelelően meghatározott feladattervek kerülnek 
értékelésre. 
A BÁCSVÍZ Zrt. vezetői és munkavállalói számára a 
jogszabályoknak megfelelő, előírásokon alapuló működés, 
a munkavégzés során felmerülő kockázatok azonosítása 
és kezelése alapvető követelmény. A gazdálkodás 
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átláthatóságát és a működés kockázatainak kezelését 
az alábbi eszközök biztosítják: 
- Üzleti terv és a Gyorsjelentések, azok 

megállapításainak nyilvánossága, 
- jogszabályi követelményeket meghaladó 

könyvvizsgálói szerepvállalás, állásfoglalások, 
- vagyonbiztonsági vizsgálat projekt megindítása 2010. 

évben, 
- belső ellenőr alkalmazása és aktív bevonása a 

folyamatok felügyeletébe, 
- 2 jogi végzettségű munkavállaló alkalmazása, 
- jogszabályi követelményeket maximálisan figyelembe 

vevő szolgáltatási tevékenység, 
- kintlévőség kezelési szabályzat, 
- veszélyelhárítási terv, 
- vízbiztonsági terv a Kecskemét víztermelési és 

vízellátási folyamatra. 
A Társaság vezetése ISO:9000 szabványsorozat szerinti 
minőségirányítási rendszert működtet, amelyet az éves 
belső auditok és a rendszeres felügyeleti és megújító 
auditok, a vezetőségi átvizsgálás során éves 
rendszerességgel felülvizsgál és fejleszt. A 2006-ban 
megismert TQM-filozófia értelmében megtörtént a 
stratégiai célok meghatározása és megkezdődött a 
stratégiai célok teljes szervezetre történő lebontása. 
 
1.c. A vezetők elkötelezetté teszik a külső 
érintetteket. 
A Társaság vezetése 2006-ban team-munkában 
meghatározta és csoportosította a külső érintetteket. A 
csoportosítás 2010-ben a stratégiai célkitűzések alapján 
az RMD-team javaslatai alapján felülvizsgálatra került a 
partnerek térképe (→4.a. fejezet). 
A vevőkhöz és a vevői csoportokhoz kötődő társadalmi 
szereplők azonosítása és csoportosítása követi az 
ügyviteli rendszerek kialakítását és a fogyasztó 
kapcsolatok kezelését. Ennek megfelelően az alábbi 
érintett felek határozhatók meg (→4.a. fejezet): 
- Ügyfelek minőségi, mennyiségi (kibocsátott szennyvíz, 

értékesített ivóvíz) és területi (Üzemmérnökségek) 
szempontok szerint csoportosítva; 

- Pénzintézetek; 
- Társasházak Szövetsége; 
- Lakásszövetkezetek; 
- Tűzoltóságok. 
Az érintett felek közül a víziközmű szolgáltatás ügyfelei 
kiemelt figyelmet kapnak (→5.e és 6.a. fejezet). Az 
ügyfelek igényeinek és elégedettségének mérése 
kétévente reprezentatív minta felhasználásával külső 
szakértő bevonásával megtörténik. A kérdőívek 
összeállításában több szakterület képviselői (értékesítés, 
ügyfélszolgálat, víz- és csatornaszolgáltatási ágazat, 
minőségirányítás) team-munkában vesznek részt. A 
felmérés értékelésének eredményéről a kibővített vezetői 
kör, valamint az Igazgatóság és az FB is részletes 

tájékoztatást kap. Az értékelés alapján meghatározott 
intézkedések minden érintett szakterületre kiterjednek, a 
soron következő vezetői átvizsgálás alkalmával kerülnek 
kiértékelésre. Az elmúlt 2 fogyasztói elégedettség 
felmérés után meghatározott fejlesztési javaslatok és azok 
eredményei az →5.e. fejezetben láthatóak. 
Az ügyvezetés az RMD-team javaslatai alapján a 
szakterületi vezetőkkel konzultálva konszenzusos 
módszerrel kijelölte a Társaság stratégiai partnereit:  
- nagyfogyasztók, 
- hatóságok, 
- kulcsanyag beszállítók. 
Az érdekelt felekkel az ügyvezetés, illetve a szakterületi 
vezetők tartanak közvetlen kapcsolatot. Személyes 
kapcsolattartás révén történik az egyes partnerek 
igényeinek felmérése, valamint a tőlük származó 
információk alapján is történnek a Társaság érintett 
egységeinél innovatív fejlesztések (→4.a. fejezet). 
 
1.d. A vezetők megerősítik a Kiválóság kultúráját 
a munkatársakkal együtt. 

A BÁCSVÍZ Zrt. ügyvezetésének elkötelezettsége és 
példamutatása révén a kibővített vezetői kör tagjai minden 
szervezeti egységen belül és az egységek közötti 
együttműködéssel is a Szervezeti Kiválóságot igyekeznek 
erősíteni. Ennek érdekében az alábbi eszközöket 
alkalmazzák: bevonás, felhatalmazás, tulajdonosi és 
vállalkozói szellem erősítése, fejlesztések támogatása, 
az elszámoltathatóság kultúrájának terjesztése. 
A Társaság munkavállalóinak jelentős része jól 
meghatározott üzemeltetési, hibaelhárítási feladatok 
elvégzésére megfelelő kompetenciával rendelkező fizikai 
dolgozó (→7.b.4. ábra). Az egységek létszámától 
függően a munkatársak közvetlen vezetői irányítás mellett 
vagy nagyobb önállóssággal végzik a tevékenységüket. 
Minden szervezeti egységre jellemző azonban az, hogy a 
vezetők a közvetlen célok meghatározásával igyekeznek 
a dolgozóknak világossá tenni munkájuk értékét, ami 
hozzájárul a feladatok eredményes elvégzéséhez. 
A Motivációs Szabályzat 2007-ben történő kiadása és 
évenkénti felülvizsgálata olyan keretrendszert teremt, 
amely a szervezet minden szintjén bátorítja új ötletek 
generálását. 2008-tól kezdődően minden munkavállalónak 
lehetősége van fejlesztési javaslatait az egységeknél, 
majd a felülvizsgálat eredményeként központi helyen 
elhelyezett Ötletládában elhelyezni vagy Ötletkártyaként 
elektronikusan továbbítani. 
2009-ben vezérigazgatói kezdeményezésre indított 
ötletroham valamennyi vezető részvételével zajlott, 
melynek során írásos javaslatok érkeztek a költségek 
csökkentésére, illetve az árbevétel növelésére. Ezek 
értékeléséből projektek kerültek meghatározásra (1.d.1. 
táblázat). 
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projekt megnevezése projekt-felelős 
Ingatlanhasznosítás: nem használt 
ingatlanok felmérése, 
hasznosítási/értékesítési lehetőségek 
feltérképezése 

vagyon-és 
iratkezelési 
vezető 

Melegvizes, használaton kívüli kút 
használata épület fűtésére Tiszakécskén energetikus 

Gudmon-fok Vízműtelepén az éjszakai 
műszak megszüntetése, a folyamatirányító 
rendszer hatékony működtetése mellett 

Gudmon-foki 
Vízmű 

telepvezetője 
Lajosmizse területén a földmunkák és a 
bontási – helyreállítási munkák 
vállalkozásba adása 

üzemvezető 
(Kecskeméti 
ivóvízhálózat) 

Vízmérőhelyek pontos adatinak lekérdezési 
lehetőségének biztosítása (MIR – SAP 
kapcsolat) 

üzemvezető 
(Kecskeméti 
ivóvízhálózat) 

Szerves hulladék szállításra, fogadásra 
vonatkozó bérmunkák felajánlása/végzése 
éttermek, konyhák, intézmények részére 

stratégiai ov. 

Mikrohullámú sávszélesség bérbeadása fejlesztési 
főmunkatárs 

Nyomtatásmenedzsment (központi 
nyomtatók használata, tintasugaras 
nyomtatók lecserélése lézernyomtatóra) 

fejlesztési 
munkatárs 

Kintlévőségek csökkentése érdekében 
plasztik lappal történő korlátozás. Mivel a 
vízmérő nem kerül kiszerelésre az ivóvíz 
szolgáltatási alapdíj kiszámlázható. 

leolvasási és 
fogyasztás. ell. 
csop. vezető 

Biotermesztés lehetőségeinek vizsgálata 
védterületeinken 

kertészeti részleg 
vezetője 

Rekultivált iszapgyűjtő terület hasznosítása 
energiaültetvény telepítésére. 

telepvezető 
(Kkfháza Csat. 

Üzem) 
Kecskeméti vízműtelepek szűrő-
öblítéséhez szükséges vízmennyiség 
biztosításának energiaracionalizálása 

főtechnológus 
(Vízszolgáltatási 

Ágazat) 
Csekkes fizetés esetén a nyomtatási 
feladatok kiegészítése, postai 
megszemélyesítési engedély beszerzése 

számlázási és 
folyószámlavez. 
csoportvezető 

A megtermelt vagy fel nem használt biogáz 
tisztítása, és ennek a mennyiségének a 
függvényében a céges autók átalakítása 
gázüzeműre. 

főtechnológus 
(Csatornaszolg. 

Ágazat) 

Nyáron keletkező hulladékhő hasznosítása 
(értékesítés, hőigényes tevékenység 
végzése pl. pasztőrizálás 

üzemvezető 
(Kmét Szv. telep) 

A rothasztott iszap hőjének hasznosítása a 
betöltött iszap előfűtésére. 

üzemvezető 
(Kmét Szv. telep) 

1.d.1. táblázat Költségcsökkentő-árbevétel növelő 
projektek 

2010-től a vezérigazgató valamennyi szervezeti egységnél 
személyes konzultációkat folytatott (road-show). Ennek 
során a Humánpolitikai osztály munkatársai összegyűjtik 
az észrevételeket, amelyek értékelést követően a 
szakterületi vezetők intézkedési tervekre tesznek 
javaslatot. 
A Társaság stratégiai céljaival harmonizáló egyéni 
kreativitás és innovációs készség feltérképezésére, 
fejlesztésére, a szervezeti kultúra erősítésére 2010. évben 

Tehetség Menedzsment Klub alakult. A programba a 
diplomás, nem vezető beosztású, fiatal munkatársak 
kerültek be, havi rendszerességű találkozóik témája: siker, 
karrier, életpálya elemzés, jó munkahely, javaslatok 
kidolgozása. A Tehetség Klub teremti meg a lehetőséget a 
karriergondozási programban való részvételre, a céges és 
az egyéni célok összehangolása érdekében. 
Több elismerési, motivációs technikát alkalmazunk a 
munkatársak bátorítása és célkitűzéseik elérése 
érdekében: eredményfüggő mozgóbér, törzsgárda, 
hűségjutalom, részvétel ösztönzése szakmai 
versenyeken, munkatársi vélemények meghallgatása, 
fókuszcsoportos meghallgatások a dolgozói 
elégedettség mérés keretében.  
Deklaráltan nem teszünk különbséget nemek, életkor és 
etnikai hovatartozás alapján a bérezés, egyéb juttatások, 
a munkába járás támogatása, a képzések és a munkaerő 
felvétel esetében. 2010. évi adatok alapján a belépő 
dolgozók átlagéletkora 39,16 év. 2010. óta kilépő interjúk 
kerülnek lefolytatásra, melynek során a távozó kolléga 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos tapasztalatait is 
megkérdezik (→7. b. fejezet). 
2009-ben készült el az esélyegyenlőség szempontjából 
követendő példákat tartalmazó Esélyegyenlőségi terv 
(→3.a., 3.c. fejezet), melyet a félévértékelő 
vezérigazgatói tájékoztatón az esélyegyenlőségi referens 
előadása révén valamennyi egység és munkatárs 
megismert. 
 

1.e. A vezetők biztosítják a szervezet 
rugalmasságát és azt, hogy az hatásosan kezelje 
a változásokat. 
A külső és belső környezet által indukált változások 
alapján a Társaság vezetői belső álláspályázatokkal, a 
szervezeti egységek megfontolt átszervezésével 
fenntartják az egyének és a szervezeti egységek 
rugalmasságát. A változásokat a stratégiai célkitűzések 
figyelembevételével a hatékonyság és a kulcsfontosságú 
eredmények értékelése alapján indítják el és vizsgálják 
felül folyamatosan. A felülvizsgálat az évente elvégzett 
Teljesítményértékelés során a korábban kitűzött 
feladatok értékelésével és új célok kitűzésével történik 
meg. 
A Társaságnál 2007. óta az →1.e.1 táblázat szerinti 
Szervezeti Fejlesztések történtek. 
A változó környezetben minden vezető munkatárs 
folyamatosan képezi magát, amelyhez a Táraság 
munkaidő kedvezménnyel és anyagi támogatással is 
hozzájárul. A szakmai képzések, más víziközmű 
szolgáltatók gyakorlatának megismerése (módszertani 
benchmarking) és a vezetői tréningek hozzájárulnak 
változó környezetben való eredményes munkavégzéshez, 
a fenntartható siker eléréséhez. 
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Szervezeti fejlesztés Várt eredmény Felülvizsgálat 
Felülvizsgálat alapján meghatározott 

intézkedés 
Ügyvezetés újradefiniálása 
 

- feladatok szakterületek szerinti 
jobb felosztása 
- hatékonyabb működés 
- megosztott vezetői 
szerepvállaláson alapuló kultúra 
erősítése 
- hatékonyabb kommunikáció 
minden belső egység felé és a 
tulajdonosok irányába 
 

2007. a korábbi 3 fő helyett 5 fő alkotja az 
ügyvezetést 

Humánerőforrás 
feladatainak felosztása 
Humánerő gazdálkodási és 
Humánerő ellátási 
szervezetbe (2008.)  

- ügyviteli (bérszámfejtés, TB) és 
HR-fejlesztési (képzések, 
munkaerő felvételi) feladatok 
szervezeti szintű szétválasztása 

2009. Humánpolitikai osztály feladatainak 
összevonása 

Beruházási szervezet 
létrehozása, a szolg. 
vezérig. helyettes szakmai 
felügyeletével (2008.) 

a feladatok ügyvezetés által 
történő közvetlen koordinálása, 
felügyelete az önálló 
osztályszintű szervezet 
átalakításával 

2009. Beruházási szervezet integrálása a 
Beruházási és logisztikai Osztály 
szervezetbe 

Főtechnológusi 
munkakörök kialakítása 
(2008.) 

a technológiai folyamatok 
integrált felügyelete 

2009. nem igényel változtatást, megfelelően 
működik 

Fejlesztési, Informatikai, 
Térinformatikai szervezetek 
önálló működése (2008.) 

közvetlen felettes (elnök-
vezérigazgató) tehermentesítése 

2009. a Fejlesztési és Térinformatikai 
szervezetek összevonása, közvetlen 
felettes szolgáltatási vezérigazgató 
helyettes 

Vagyon és iratkezelési 
szervezet létrehozása 
(2008.) 

a gondnokság és az iktató-irattári 
szervezetek összevonása, 
karbantartási feladatok 
menedzselése 

2009. nem igényel változtatást, megfelelően 
működik 

Kommunikációs munkatárs 
munkakör kialakítása 
(2008.) 

kommunikációs feladatok önálló 
végzése 

2009. önálló munkakör megszüntetése, külső 
kommunikációs szakértő bevonása a 
kommunikációs folyamatokba 

Stratégiai osztály 
létrehozása (2009.) 

adminisztratív támogatás a 
stratégiai feladatok 
végrehajtásában, a 
minőségirányítási feladatok 
koordinálása 

2010. kommunikáció és energetikai feladatok 
átcsoportosítása 

Értékesítési osztály 
tevékenységi körének 
bővülése 

- fogyasztói kapcsolatok 
hatékonyabb menedzselése 
- hatékonyabb kintlévőségkezelés 

2010. nem igényel változtatást, megfelelően 
működik 

Mélyépítési és 
hibaelhárítási feladatok 
összevonása Kecskeméten 
(2010.) 

hatékonyabb erőforrás 
kihasználás 

- - 

Biztonságtechnikai 
szakemberek alkalmazása 
(2010.) 

illegális vízhasználat felderítése, 
munkatársak 
vállalkozásbiztonsági 
tudatosságának erősítése 

- - 

1.e.1. táblázat Szervezeti fejlesztések 2007-2010. években 
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2.a A stratégia az érintettek és a külső környezet 
igényeinek és elvárásainak megértésén alapul. 
A formalizált stratégia az előzetes külső és belső 
környezet elemzést és a célfa összeállítását követően - 
team-munkában - 2006-ban került megfogalmazásra, 
majd a 2009. évi felülvizsgálatot követően egységes 
dokumentumban történő kiadásra (Stratégia 2009-2015).  
A Zrt. a korábban elkészített társadalmi (→8a. fejezet), 
fogyasztói (→5.e. fejezet) és dolgozói 
elégedettségméréseket (→7.a. fejezet) rendszeres 
időközönként megismétli, annak tapasztalatait beépíti 
stratégiai tervezési gyakorlatába, valamint fórumot és 
egyeztetési lehetőséget biztosít a tulajdonosi elvárások 
megismerésére, valamennyi érintettel együttműködik azok 
teljesítésében. 
A beruházási tervek tulajdonos önkormányzatokkal 
történő egyeztetése az éves tervezés előkészítése során 
történik. Az évközben felmerülő igényekhez az üzleti terv 
szükség szerinti módosításával alkalmazkodunk, illetve 
megtörténik a fejlesztési hányad felhasználásának 
egyeztetése is. 
Az elégedettségmérések, a tulajdonosi és hatósági 
egyeztetések alapján megfogalmazott fejlesztendő 
területeket és erősségeket a vezetők figyelembe veszik az 
egységszintű tervek összeállításakor, beépülnek a 
stratégiai iránytáblába, a Társaság rövid- és középtávú 
terveibe (Üzleti Terv, Beruházási terv). 
Az ISO 14001 szabvány követelményeihez igazodóan a 
működésünkből adódó környezeti hatások felmérése és 
értékelése teljes körűen megtörtént, felülvizsgálatát 
évente végzi Társaságunk. Mérjük és nyomon követjük 
kibocsátásainkat a levegőbe, a felszíni vizekbe, a talajba 
és a felszín alatti vizekbe, vizsgáljuk a nyersanyagok és 
természeti erőforrások igénybevételét, az elektromos 
energia felhasználást, valamint a hulladékok keletkezését, 
illetve az érintett telephelyeink esztétikai hatását. Az 
értékelés eredményét hatásregiszterekben, 
célkitűzésinket a Minőség és környezeti célok c. 
dokumentumban rögzítjük. 
A Társaságra hatással lévő mutatók azonosítása, 
elemzése és értékelése érdekében meghatározásra 
kerültek a legfontosabb mutatószámok (→4.b és 9.a 
fejezet). A mutatószámok a MAVÍZ Benchmarking Klub 
tagjainak mutatóival végzett összehasonlítás és 
folyamat benchmarking révén az iparági legjobb 
gyakorlatok megismerését is lehetővé teszi. 
A jogszabály- és szabványkövetés módja a minőség- és 
környezetirányítási rendszer keretén belül eljárásban 
(Dokumentumok és feljegyzések kezelése) szabályozott. 
A változások követésére a belső intranetes hálózaton 
valamennyi folyamatgazdának korlátlan lehetősége van. 
 

2.b A stratégia a belső teljesítmény és a 
képességek megértésén alapul. 
A víz és csatornaszolgáltatás során több olyan 
sajátosság, jellemző van, amelyeket figyelembe kell venni 
a célok meghatározásánál. Ezek a jellemzők az alábbi 
felsorolásban láthatóak. 
Elválaszthatatlanság: az igények kielégítése döntően a 
termelés és a fogyasztás területi és időbeli egybeesésével 
valósítható meg. 
Fogyasztók részvétele: a fogyasztó a termelési folyamat 
részese is, annak eredményét maga is alakíthatja, 
befolyásolhatja. 
Megfoghatatlanság: a szolgáltatások nem tárgyiasulnak, 
nem öltenek önálló, fizikailag megjelenő formát. 
A bizalom szerepe: a szolgáltatások 
megfoghatatlansága, az első vásárlás előtti 
kipróbálhatatlansága következtében a fizikai termékekkel 
szinte összehasonlíthatatlan a „bizalmi tényező” a 
vállalkozások sikerességében. Jelentős a szolgáltatások 
végzésénél a szubjektivitás súlya is. 
A szervezet meglévő és potenciális képességeinek 
megértése érdekében a teljesítménymutatók változását és 
azok tendenciáját a havonta készülő Gyorsjelentés és a 
kontrolling (költség és árbevétel terv/tény) kimutatások 
tartalmazzák. 

Partnerek 
Szabályzók, 
információk 

Módszer 

Érintett 
minisztériumok 

Jogszabályok Jogszabálykövetés 

Hatóságok 
Határozatok, 
szabványok, 
engedélyek 

Levelezés, 
szabványkövetés 

Szállítók 
Ajánlatok, 

tervdokumentációk 
Levelezés 

Társ vízművek 
Folyamatok, best 

practice 
Benchmarking 

Média Tájékoztatás 

Sajtó és 
médiafigyelés, 

sajtómegjelenés, 
sajtótájékoztatók 

Önkormányzatok 
Rendeletek, 
Határozatok, 
Engedélyek 

Jogszabálykövetés, 
egyeztetések 

Tulajdonosok 
Határozatok, 

Jegyzőkönyvek, 
Elvárások 

Közgyűlés, 
Igazgatóság, 
egyeztetések 

Szakmai 
szövetség 

Tájékoztatás 

Konferenciák, 
Rendezvények, 
Benchmarking, 
Levelezés 

2.b.1. táblázat Információgyűjtés a Társaság partnereitől 
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A BÁCSVÍZ Zrt.. partnereit és az információgyűjtés 
lehetséges módjait a →2.b.1. táblázat tartalmazza. 
A BÁCSVÍZ Zrt. 2005. óta vesz részt a MAVÍZ 
Benchmarking Klub munkájában. A legjobb gyakorlatok 
megismerését és kölcsönös átadását célzó tevékenységet 
elsősorban az alábbi, hasonló adottságú partnerekkel 
végezzük: Mivíz Zrt., Nyírségvíz Zrt., Zalavíz Zrt., Vasivíz 
Zrt., Békésvíz Zrt., Debreceni Vízmű Zrt. 
A Benchnmarking Klub keretében jellemzően 
adatszolgáltatás és az összesített adatok értékelése 
történik meg. Az adatok alapján készült és valamennyi 
érintett partner részére megküldött grafikonokon csak a 
saját eredmények ismertek, a többi cég nincs nevesítve, 
ugyanakkor a durva összevetéshez ez is elegendő. 
Módszertani benchmarking keretén belül rendszeres a 
társ vállalatokkal történő tapasztalatcsere kölcsönös 
látogatások és a MAVÍZ, valamint egyéb szakmai 
szervezetek (ISO 9000 Fórum, IFKA) által szervezett 
szakmai napok keretében (→4.a fejezet). 
 

2.c  Kidolgozzák, felülvizsgálják és aktualizálják a 
stratégiát és az azt támogató politikát.  
Az integrált minőség- és környezetirányítási rendszer (ISO 
9002, 14001) 2000. évi bevezetése, a minőség és 
környezeti politika megfogalmazása és folyamatos 
aktualizálása, a folyamatszemlélet kialakulása segítette a 
stratégiai gondolkodásmód fejlődését. 
A stratégia megfogalmazására az ISO 9001:2001 
szabványra történő átállás során 2003-ban került sor, 
melynek akkori célja és eredménye elsősorban a 
szabvány elvárásainak történő megfelelés volt. 
A stratégiai irányvonal - tanácsadók és a szakterületi 
vezetőkkel kiegészült ügyvezetés együttműködésével 
team-munkában - 2006-ban került részletes 
kidolgozásra, majd 2009-ben felülvizsgálatra és egységes 
dokumentumban történő kiadásra. 
A Közgyűlés elé terjesztett stratégia megalkotásában a 
BSC szerinti négy nézőpont szakterületi vezetői az egyes 
fejezetek brain-writing módszerrel történő 
összeállításával vettek részt.  
A Társaság a külső és belső környezetdiagnosztikai 
felméréséből, GYELV elemzéséből megalkotta a 
stratégiáját és ebből vezette le a szervezet céljait és 
mutatószámait. A modell négy nézőpontját oly módon 
formálta Társaságunkra, hogy a vevői elvárásokat, 
szempontokat prioritásként kezelte. A belső 
folyamatoknál, a pénzügyi – azon belül kiemelten a 
tulajdonosi – elvárások összefüggéseit és követelményeit 
határozta meg. Eldöntötte, hogy a célok teljesítéséhez 
milyen fejlődési, szervezet-fejlesztési, tanulási 
szempontokat tart szükségesnek.  
A BSC alkalmazásával a célokat rövid-, közép-, 
hosszútávon határozta meg részben szervezeti 
egységekre, egyénekre vonatkoztatva, a hozzájuk tartozó 
cselekvési tervekkel együtt. 

A Közgyűlés egyhangú elfogadásával a Társaság 
ügyvezetése teljes körű felhatalmazást kapott az általa 
meghatározott stratégiai irányvonal széleskörű 
kommunikációjára, melyre a belső kommunikációs 
csatornák alkalmazásával került sor (→3.c, 3d. fejezet). 
A gazdálkodási eredmények a →9.a. és 9.b. fejezetben 
kerülnek bemutatásra. A kulcsmutatók Gyorsjelentésben 
megjelenő értékelése és elemzése (→4.b. fejezet) 
szükség esetén az Üzleti terv részét képező tervek 
(karbantartási, beruházási és felújítási terv) módosítását 
eredményezheti a PDCA szellemében. 
Az ügyfelekkel kapcsolatos eredményeket a fogyasztói 
elégedettség mérés adatai alapján értékeljük (→6.a. 
fejezet). 
A hosszú távú egyensúlyt hatékony működéssel és a 
rendelkezésre álló erőforrások célzott elosztásával 
biztosítjuk. 
A díjaink tartalmazzák az amortizációs költségeket, így a 
rekonstrukciókkal, beruházásokkal biztosítottak a hosszú 
távú működés feltételei.  
A vonatkozó előírásoknak megfelelően készítjük el a 
vízbázis-védelemi terveket, a szennyvízelvezetés és -
kezelés során törekszünk a kibocsátási határértékek 
betartására, a technológiai fejlesztésekre (N, P 
eltávolítás). Környezeti kibocsátásainkat az ISO 14001 
szabvány szerinti környezetirányítási rendszer (KIR) 
keretében kontrolláljuk. Részvénytársaságunk működését 
– a minőség és környezetirányítási rendszer előírásai 
szerint követett jogszabályokon kívül - a települési 
önkormányzatok által kiadott helyi rendeletek, valamint a 
üzemeltetési szerződések is szabályozzák. 
Munkatársaink környezet- és természetvédelem iránti 
elkötelezettségét nemcsak telephelyeink parkosítása, 
védterületeink erdősítése, zöldfelületeink gondozottsága, 
hanem a munkavégzés során keletkező hulladékok 
szelektív gyűjtése és kezelése is bizonyítja (→3.d 
fejezet). Működésünk alapvető jellemzője a természeti 
erőforrások takarékos igénybevétele, szennyezések 
megelőzése, a környezet terhelésének csökkentése 
(→8.a. és 8.b fejezet). 
Az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási rendszer (KIR) kiépítését a Részvénytársaság 
négy telephelyén 1999-ben kezdtük meg, eredményes 
tanúsítására 2000 júliusában került sor.  
Integrált irányítási rendszerünk (ISO 9001 és 14001) 
nemcsak a KIR-be vont Kecskeméti I. és II. sz. 
Vízműtelep, a Szennyvíztisztító telep és a Laboratórium, 
hanem a Társaság valamennyi telephelyére kiható 
minőség- és környezettudatos működést tett lehetővé. 
  



12/48 

2. Stratégia 

 

 

2.d Kommunikálják, bevezetik és időnkét 
felülvizsgálják a stratégiát és az azt támogató 
folyamatokat.  
A külső és belső környezet elemzés segítségével 
meghatározott stratégia 2009-ben történt felülvizsgálatát 
és jóváhagyását követően megtörtént a stratégia 
széleskörű kommunikációja (←1.a. fejezet). A stratégiai 
iránytábla a stratégia felülvizsgálatát megelőzően szintén 
aktualizálásra került. A felülvizsgálat során az alábbi 
innovációs fejlesztésekhez köthető stratégiai célok 
meghatározása történt meg: 
- ivóvízminőség javítás korszerű tisztítási technológiák 

segítségével, 
- a tisztított szennyvíz minőségének kutatási 

eredményekre alapozott javítása, 
- szaghatás megelőzése a csatornahálózaton 

biofilterek, légbefúvás és irányított vegyszeradagolás 
segítségével, 

- biogáz termelés optimalizálása, az előállított biogáz 
alternatív felhasználási lehetőségeinek feltárása. 

A BSC négy szempontját (vevői, folyamatok, HR-tanulás, 
pénzügyi-tulajdonosi) figyelembe véve – a vevői nézőpont 
elsődlegességével - alakítottuk ki a stratégiai iránytáblát 
és a stratégiát.  
Az éves időtávú egyéni célkitűzések a 
teljesítményértékelés (TÉR) és a minőségirányítási 
rendszer folyamatleírásaiban meghatározottak 
(folyamatértékelések) során jelennek meg, ekkor történik 
meg az elmúlt időszak kitűzött céljainak értékelése, illetve 
az elkövetkezendő értékelésig terjedő időszak 
feladatainak meghatározása.  
 
A kulcsfolyamatok rendszerének kialakítása a stratégiai 
céloknak megfeleltetve az egyéni és a csoportcélok 
összehangolásával történik (→2.d.1 ábra). A folyamatok 
szükség szerint, de minimum az auditperiódusok szerinti 
rendszerességgel (évente) kerülnek aktualizálásra. A 
kulcsfolyamatok felülvizsgálata az önértékelés során az 
EFQM modell kritériumainak megfelelően zajlott (→4.a. 
fejezet).  

 

2.d.1. ábra Kulcsfolyamatok és azok kapcsolódása 
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3.a Az emberi erőforrás tervek támogatják a 
szervezeti stratégiát.  
A Humánpolitikai osztály – a szervezeti egységek részéről 
felmerült igények, a szervezeti változások és a stratégiai 
célkitűzések összehangolásával - minden évben elkészíti 
az emberi erőforrást érintő terveket, így a létszám- és 
bér-, az oktatási-, és a korengedményes nyugdíjazás 
tervet, felülvizsgálja a karriertervet. Bevonásra kerülnek az 
érdekképviseletek (Szakszervezet és Üzemi Tanács) 
vezetői is. 
A HR stratégiában szereplő célkitűzések megvalósítása 
érdekében megtörténik valamennyi érintett vezető 
munkatárs bevonása az oktatási tervek egység szintű 
kidolgozásában, vagy a bérrendezés során a javaslatok 
megtételében. A társaság munkavállalóinak létszámára 
vonatkozó adatsor a →3.a.1. táblázatban található meg, a 
csökkenő tendencia 2010 évi megtörését az expanzió 
indokolja. 

Év 
Átlagos statisztikai 

létszám (fő) 

2006 494,68 

2007 471,69 

2008 462,03 

2009 460,04 

2010 491,00 
3.a.1. táblázat A társaság munkavállalóinak átlagos 

statisztikai létszáma 

A szervezeti egységek a célok elérése érdekében 
meghatározzák a munkatársi teljesítményszinteket. 
Ezen elvárások egyrészt a munkaköri leírásokban, 
valamint a Teljesítményértékelés (TÉR) során kerülnek 
meghatározásra. A Társaságon belüli jó gyakorlat 
megismertetésére és elterjesztésére történt 
kezdeményezés 2009-ben. A Csatornaszolgáltatási 
ágazatnál alkalmazott jó gyakorlat szerint a 
teljesítményértékelés során, az egy csoportban dolgozó, 
azonos munkát végző kollégák számára meghatározásra 
kerülő fajlagos mutatószám (munkakörtől függően a 
villamos-energiafogyasztás, polielektrolit felhasználás) 
teljesítése esetén anyagi motivációs eszközök 
alkalmazása lehetséges. A kezdeményezés Társaságon 
belüli nyílt kommunikációja ösztönzőleg hat más 
szervezeti egységekre is. 
Az éves munkatervben és a munkaköri leírásban nem 
szereplő, váratlanul felmerülő feladatok és azokhoz 
kapcsolódó elvárások pedig több egységnél is a heti 
munkatervekben fogalmazódnak meg. 
A megüresedett vagy az új pozíciókra történő 
pályáztatást a Humánpolitikai osztály végzi, melyre az 
igény a szervezeti egységektől érkezik. A munkaköri 
leírásokban megfogalmazott elvárások alapján történik a 
pályázati kiírás. A Társaságnál alkalmazott gyakorlat, 

hogy előnyben részesítjük a belső pályáztatás alapján 
történő kiválasztást (→3.a.2. táblázat). 

Belső álláspályázattal betöltött munkakörök (2010) 

beruházási vezető 

nehézgépkezelő a Komposztáló üzembe 

Kunszentmiklósi Üzemmérnökség vezetője 

mélyépítési üzemvezető 

3.a.2. táblázat 2010. évi belső álláspályázatok 

Az eddigi belső pályázatok többsége sikeres volt. 
Amennyiben a belső pályáztatás sikertelennek bizonyul 
külső pályáztatásra kerül sor, melynek során a nyomtatott 
sajtó és az internetes szakportálok felületeinek, szükség 
esetén pedig a munkaügyi központ, valamint fejvadász 
cég segítségének igénybevétele történik. Ezzel 
egyidejűleg a társaságunkhoz folyamatosan beérkező 
önéletrajzokból képzett adatbázis is folyamatosan 
aktualizálásra és értékelésre kerül. 
A beérkező pályázatok előszűrése után az alkalmasnak 
ítélt jelentkezők interjúzását követően szükség esetén 
humánpolitikai „átvilágításra” is sor kerül. A döntés 
meghozatala a következő szempontok mérlegelése 
alapján történik: 
- személyes beszélgetés és a humánpolitikai átvilágítás 

eredménye 
- szakmai tudás, végzettség 
- anyagi igények és lehetőségek felmérése. 
Az egységvezetők javaslata alapján a döntést a 
vezérigazgató hozza meg. A kiválasztási folyamat 
lezárultával minden pályázó kiértesítése megtörténik.  
Az új belépők számára - a könnyebb beilleszkedés 
elősegítése érdekében – a Humánpolitikai osztály 
gondozásában 2009-ben elkészült a „Forrás” című 
tájékoztató anyag, amelyben minden hasznos és 
közérdekű információ megtalálható (→3.d. fejezet). Az új 
belépő munkatársak elektronikus körlevélben, 
fényképes bemutatkozó e-mailt küldenek (ez a 
lehetőség csak a saját e-mail címmel rendelkezőknek 
van), további bemutatkozásra van lehetőség a Hírmondó 
című belső újság lapjain. A be- és kilépő munkatársak 
számát bemutató táblázat a → 6.a. fejezetben található 
meg. 
A vezérigazgató valamennyi új kollégával 3 hónap 
elteltével beszélgetést folytat a kezdeti időszak értékelése 
érdekében.  
Az új munkavállalók munkakörükhöz szükséges kötelező 
oktatásokon, képzéseken vesznek részt, amelyek közül a 
munka-, tűzvédelmi, minőségirányítási és a szakmai 
ismeretek elsajátításához tartozók emelhetők ki. 
Új dolgozó felvétele esetén minden esetben határozott 
idejű szerződéskötésre kerül sor, majd ennek letelte után 
az egységvezetővel folytatott egyeztetést követően van 
lehetőség a szerződés meghosszabbítására vagy a 
határozatlan idejű munkaszerződés megkötésére. 
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Társaságunknál kialakult gyakorlat szerint az 
egységvezetők kellő időben átgondolják az utánpótlás 
kijelölésének szükségességét és ezzel egyidejűleg 
lehetővé teszik a potenciális jelölt(ek) bevonását, 
képzését.  
Az átlagéletkor alakulását bemutató →3.a.2. táblázat 
adatai alapján megállapítható, hogy társaságunknál az 
idősebb korosztály van túlsúlyban. Ugyanakkor az 
esélyegyenlőségi elv alkalmazásával az új munkavállalók 
felvételénél sem éri hátrányos megkülönböztetés az 
idősebb generációt. A 2010-ben belépett munkatársak 
átlagéletkora 39,16 év. Társaságunk a munkavállalók 
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében megalkotta 
és hatályba léptette az Esélyegyenlőségi tervet, amely a 
munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű csoportokra 
terjed ki, azok helyzetének figyelemmel kísérése és 
javítása érdekében. A road-show keretében valamennyi 
munkatárs tájékoztatást kapott az esélyegyenlőségi 
referens által. Az Esélyegyenlőségi tervet éves 
rendszerességgel az esélyegyenlőségi referens vizsgálja 
felül. 

Év Átlagéletkor 

2008 44,60  

2009 45,00 

2010 44,00 

3.a.2. táblázat Munkavállalók átlagéletkora 

A →3.a.3. táblázatban megtalálható a BÁCSVÍZ Zrt. 
munkavállalóinak nemek szerinti bontása. Jól látható, 
hogy a társaság profiljából fakadóan a férfiak túlsúlya 
jellemző. Ezt támasztja alá a →7.b.5. diagramon 
bemutatott adatsor is, mely a fizikai és szellemi 
munkavállalók arányát érzékelteti. 

Év Férfiak aránya % 

2006 78 

2007 78 

2008 78 

2009 77 

2010 78 

3.a.3. táblázat Férfiak aránya a munkavállalók körében 

Társaságunknál a munkatársak belső elégedettség 
mérésére 2001-ben került sor először. A felmérések 
kérdőíves és fókuszcsoportos formában történtek. Első 
alkalommal saját kérdőíves rendszer dolgozott ki a 
humánpolitikai szervezet, majd 2006-tól külső tanácsadó 
cégek bevonásával oldotta meg az elégedettség mérést 
(Qualimed Kft., DGS Kft., Hewitt Humán Tanácsadó Kft). 
 

 

3.b Az emberek tudását és képességeit fejlesztik.  
A munkavállalók szükséges szakmai képzettségét, 
jártasságát elsősorban jogszabályok határozzák meg, 
ezen előírásokkal összhangban Társaságunk Kollektív 
Szerződésében és a munkaköri leírásokban a szükséges 
képzettségi követelmények és gyakorlati idők 
meghatározásra kerülnek. 
A társaság oktatási koncepcióját a stratégia 
célkitűzések, a szervezeti egységvezetők által 
összegyűjtött igények figyelembevételével a 
humánpolitikai osztályvezető előterjesztése alapján az 
vezérigazgató határozza meg és engedélyezi.  
Az oktatási terv elkészítésénél több szempontot is 
figyelembe vesznek. A kötelező jellegű oktatásokon túl, 
nagy hangsúlyt fektetnek a fogyasztó központú 
szolgáltatáshoz kapcsolódó képzésekre, tréningekre, 
valamint fontos elvárás, hogy a munkatársak képességei 
és szakmai tudása megfeleljen a szervezet jelenlegi és 
jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 
Ezen célok érdekében a továbbképzéseken, oktatásokon, 
konferenciákon, egyéb szakmai rendezvényeken való 
részvételt társaságunk elsődleges fontosságúnak tartja és 
kiemelten támogatja (→3.b.1 táblázat). Átvállalja a 
képzés díját, az utazási költséget, munkaidő kedvezményt 
ad, valamint helyben szervezett képzésekkel is próbálja 
részvételre ösztönözni a kollégákat. 
Az oktatási igények a munkahelyi vezetők előterjesztése 
alapján kerülnek a humánpolitikai osztályvezetőhöz. Az 
ágazatok részéről elsődleges szempont a munkakör 
betöltéséhez elengedhetetlen, kötelező jellegű oktatások 
tervezése (nehézgép kezelői tanfolyam, veszélyes anyag 
kezelési- és szállítási tanfolyam), és lehetőség szerint 
terveznek személyiség fejlesztéssel kapcsolatos, a 
fogyasztói kapcsolatokat érintő (kommunikációs tréning), 
valamint vezetői, és szakmai továbbképzéseket is 
(→7.b.10., 7.b.12. ábra). 

Év 
Külső 

konferenciák  
Tanfolyami 

Felnőttképzés 
Iskolarendszerű 

képzések 

2006 160 96 14 

2007 103 61 8 

2008 263 40 16 

2009 243 70 9 

2010 238 43 5 

3.b.1. táblázat Továbbképzéseken, szakmai 
rendezvényeken résztvevők munkatársak (fő) 

A képességek, kompetenciák fejlesztése és a munkaidő 
kihasználtság érdekében a Társaság több szervezeti 
egységénél is alkalmazza a munkaköri rotációt, az azonos 
szakmai felkészültséget igénylő beosztások közötti 
átjárhatóságot. A BÁCSVÍZ Zrt. Laboratóriumában 2008-
tól vezették be, az ivóvíz- és szennyvízvizsgálatokat 
végző kolléganők rendszeresen egymást váltó 
munkaszervezési formáját. 
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A munkavállalók képességeinek, készségeinek felmérése, 
fejlesztése céljából 2007. óta minden évben, 
munkavállalói teljesítményértékelést (TÉR) folytat 
társaságunk. 2007-ben és 2008-ban a vezetőkre, majd 
2009-től pedig a Társaság összes munkavállalójára 
kiterjedően. Az értékelés lényege, hogy a vezetők 
személyes beszélgetést folytassanak a beosztottjaikkal, 
melynek során értékelik az előző évben kitűzött célokat, 
azok teljesülését, továbbá megfogalmazzák a következő 
évre tervezett célokat, elvárásokat. A teljesítményértékelő 
beszélgetés célja a munkavállalók teljesítményének az 
előre meghatározott értékelési szempontokkal, 
kompetenciákkal való összehasonlítása és ebből adódóan 
az erősségek, valamint a fejlesztendő területek 
feltérképezése.  
Az értékelés kapcsán felmerülő, valamint az értékelt által 
előzetesen elvégzett önértékelésben megfogalmazódó 
egyéni képzési igények beépülhetnek a következő évi 
oktatási tervbe. 
Az egyéni teljesítményértékelések során az összes 
munkatárs részére lebontásra kerülnek a stratégiai célok 
és az azok eléréséhez szükséges saját teljesítmény. 
 

3.c  Az embereket elkötelezetté teszik, bevonják 
és felhatalmazzák őket 
A ügyvezetés egyértelmű kommunikációval 
folyamatosan tájékoztatja a munkatársakat a szervezet 
küldetéséről, jövőképéről és stratégiájáról, azok esetleges 
változásairól. A különböző tájékoztatókon, fórumokon, a 
Hírmondó című belső lap hasábjain, valamint elektronikus 
úton (e-mail, Intranet) és nyomtatott formában is 
tájékoztatást kap minden munkavállaló.  
A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében nyílt és 
egyenes, egyértelmű kommunikációt folytat a ügyvezetés. 
Átláthatóvá és érthetővé teszik a döntéshozatal 
mechanizmusát, mely erősíti a bizalmat és a lojalitást. A 
felsővezetői szint beszámol és visszacsatol döntéseiről a 
munkavállalók irányába és ezt elvárja a középvezetői 
szinttől is. A Társaság vezetői partnerként kezelik a 
vállalat dolgozóit. Az elkötelezettség javítása és 
fenntartása érdekében nyilvántartják, elismerésben 
részesítik és jutalmazzák a törzsgárda tagokat.  
A BÁCSVÍZ Zrt. nagy figyelmet fordít a nyugdíjasaira is, 
évente szerveznek nyugdíjas találkozókat. A Családi 
Napra 2010-től kezdődően nyugdíjasaink is meghívást 
kapnak. Igény esetén a Társaság ingyenesen, postán 
juttatja el a Hírmondó kéthavonta megjelenő lapszámait is. 
A Hírmondó eljuttatása a nyugdíjasok részére 2010 elején 
kezdődött, amit eleinte átlagosan 50 fő vett igénybe. 
Később ez a szám folyamatosan emelkedett, jelenleg 110 
darabot postáznak a szerkesztőségi tagok 
közreműködésével. 
A törvényi előírásoknak megfelelően készült el a 
társasággal munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű 
csoportokra kiterjedő Esélyegyenlőségi terv (←1.d és 

3.a. fejezet). A terv az összes munkavállalóra vonatkozik, 
függetlenül az alkalmazás jellegétől, a munkaidőtől vagy 
az alkalmazás határozott idejű voltától. A társaság kijelölte 
az esélyegyenlőségi referenst is, aki a terv 
felülvizsgálatáért, ill. éves szintű aktualizálásáért felel. 
A 2010. januártól hatályba lépett Etikai kódex 
magatartási normák és elvárások gyűjteménye, amely 
segítséget kíván nyújtani a munkatársaknak az etikai 
problémák felismerésében és kezelésében (←1.a. 
fejezet). 
2008-óta minden évben megrendezésre kerül a Családi 
Nap, amelyen a munkavállalók és közvetlen családtagjaik 
vehetnek részt. Különféle szabadtéri szórakoztató és sport 
programok mellett szakmai bemutatókra is sor kerül 
(munkagép bemutatók). A rendezvény évről-évre nagyobb 
tömeget vonz, 2010-ben már jóval 1000 fő felett volt a 
megjelentek száma.  
Az Évzáró ünnepségre harmadik alkalommal kerül sor 
2010-ben. Ezen a rendezvényen kerülnek átadásra a 
munkavállalók szavazatai alapján odaítélt kitüntetések (Év 
dolgozója fizikai, szellemi kategóriában, Év vezetője, Év 
szervezete, valamint Vezérigazgatói dicséret 5 fő). A 
Motivációs szabályzat szerinti jutalmakat és 
képzőművészeti alkotásokat színvonalas szórakoztató 
műsor keretében személyesen adja át a kitüntetetteknek a 
vezérigazgató. 
Rendszeresek a különféle ágazati és üzemmérnökségi 
sportnapok is, melyeket évente akár több alkalommal is 
megrendeznek. Ugyanakkor társvízművek hasonló 
rendezvényeire is meghívást kapnak csapataink 
(vízműves sportnapok). 
A munkavállalók részére adott a lehetőség, hogy a 
különböző szakmai versenyeken (szerelő verseny, 
ügyfélszolgálati verseny) illetve konferenciákon részt 
vegyenek (←3.b. fejezet). Így lehetőségük nyílik, hogy 
egyénileg vagy csapatban bemutassák saját tudásukat, 
rátermettségüket, gyakorlatukat, illetve új információkra, 
hasznos kapcsolatokra tegyenek szert. 
A dolgozói újítások, ötletek benyújtások ösztönzését a 
több alkalommal felülvizsgált Motivációs szabályzattal 
támogatjuk. Az ötletek benyújtása a Humánpolitikai 
osztályon lévő ötletládában vagy elektronikus úton 
lehetséges minden munkatárs részére. A beérkezett 
ötletek, újítások értékelése a szabályzat alapján történik. 
Az Ötletláda, mint ösztönző forma az elmúlt években 
akadozva működött, így felülvizsgálata és fejlesztése 
minden évben kihívást jelent a Humánpolitikai osztálynak. 
A Motivációs szabályzatban azonban az ügyvezetés 
egyértelműen deklarálta innovációt ösztönző 
szándékát. 
Az innovatív javaslatok felszínre kerülését elősegíti az a 
széleskörűen alkalmazott módszer is, hogy a heti 
értekezleteken történő beszélgetések során a 
munkatársak elmondhatják az ötleteiket, véleményeiket 
vezetőiknek, és azt a havi rendszerességgel megtartott 
kibővített vezetői értekezleten oszthatnak meg. A vezetők 
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próbálnak olyan hangulatot teremteni a megbeszéléseken, 
hogy a munkavállalók bátran és nyíltan elmondhassák 
jobbító szándékú javaslataikat. A saját ötletek és 
javaslatok mellett működik a vezetők által felvetett 
problémák továbbgondolása, megoldás keresése is. A 
más egységeknél alkalmazott és megismert jó példa 
elmondása is ösztönző lehet. A hasonló szakterületeken 
dolgozó vezetők egymás között is megbeszélhetik 
ötleteiket, javaslataikat. 
Társ víziközmű vállalatok, közöttük felkért benchmark 
partnerek látogatása során tapasztaltak is motiváló 
hatással vannak a kollégákra. A szakmai látogatások 
során megismert megoldások alkalmazása, 
továbbfejlesztése szintén az innovációt erősíti. A társaság 
minőségirányítási rendszerének keretein belül működtetett 
szabályozások (eljárások, szabályzatok, utasítások) 
folyamatgazdái évente felülvizsgálják a folyamatokat, 
mellyel egy időben, az audit felkészülési időszakban 
valamennyi dolgozó módosítási javaslattal élhet. A 
folyamatgazdák a beérkező javaslatok alapján átgondolják 
a folyamatokat és beépíthetik a szabályozásaikba. 
Ezáltal is ösztönözve a munkavállalókat, a folyamatok 
átgondolására, egyszerűsítésére, hatékonyság 
növelésére. 
 

3.d  Az emberek hatékonyan kommunikálnak a 
szervezeten belül 
A BÁCSVÍZ Zrt. többféle belső kommunikációs 
csatornát alkalmaz. A kommunikáció során figyelembe 
veszik a különböző szakterületeken dolgozó munkatársak 
eltérő információhoz jutási lehetőségét és igényét. A 
számítógéppel dolgozókhoz elsősorban elektronikus úton 
jutnak el az információk, míg az e-mail címmel és 
számítógéppel nem rendelkező fizikai állomány számára 
szóbeli tájékoztatókat tartanak a vezetők, valamint a 
faliújságra kifüggesztett kinyomtatott levelek, közlemények 
segítségével tájékoztatják őket. A Szállítási részleg 
munkatársai számára jól látható helyen elhelyezett, 
számítógép által vezérelt digitális fényújság ad folyamatos 
tájékoztatást a legfontosabb információkról.  
A verbális kommunikáció a szervezeti egységeken belül 
általában heti és napi megbeszélések, feladat kiosztások, 
eligazítások formájában jellemző. Szervezeti 
egységenként nagyon eltérő lehet ezen kommunikációs 
forma alkalmazása. Felsővezetői szinten ugyancsak 
alkalmazott eszköz a szervezett, az egész vállalatra 
kiterjedő verbális kommunikáció, vezérigazgatói 
tájékoztató és road-show keretében féléves, éves 
rendszerességgel (→3.d.1. táblázat). 
Az új belépőket is korán bevonja a társaság a 
kommunikációba. Velük a vállalatnál eltöltött három 
hónapot követően a vezérigazgató személyes 
beszélgetést folytat, felmérve a beilleszkedés 
folyamatát, az ez idő alatt megszerzett tapasztalatokat és 
impressziókat.  

Év 
vezérigazgatói 

tájékoztatok (db/év) 

2007 2 

2008 3 

2009 3 

2010 3 

3.d.1. Vezérigazgatói tájékoztatók számának alakulása 

Az írásbeli kommunikáció szintén több csatornán zajlik. A 
számítógéppel rendelkező munkavállalók elsősorban az 
e-mail levelezést használják, a dokumentumok 
megosztására pedig a belső hálózat mappái, illetve a 
belső honlap (Intranet) szolgál. Ez utóbbi alkalmas a 
feltöltött dokumentumok tematikus megjelenítésére, hírek 
és közlemények idősorrendben történő közzétételére, 
feltöltési és látogatási adatok lekérdezésére, valamint van 
fórum szolgáltatása is. A hírekhez csatolni lehet különféle 
file formátumú állományokat (képek, táblázatok, 
nyomtatható szövegek).  
Folyamatban van a céges e-mail címmel nem rendelkező 
kollégák saját, egyéb e-mail címeinek gyűjtése (jelenleg 
16 darab), hogy számukra is eljuttathatók legyenek az 
elektronikus üzenetek. Jelenleg 28 darab gyűjtő e-mail 
címmel rendelkezünk, melyek a különböző projektekben 
együttműködő kollégáknak, illetve az egy szervezeti 
egységnél dolgozó munkatársaknak segítenek. A 
különféle messenger szoftverek (pl. MSN) használata is 
elterjedt, valamint – munkavállalói igény alapján - a céges 
telefonokra eljuttatott sms üzenetek is alkalmazott 
közlési formák. A hagyományos papír alapú 
kommunikáció a fizetési borítékokban a bérlap mellé 
elhelyezett tájékoztatók, valamint a faliújságra 
kifüggesztett közlemények formájában valósul meg. A 
fentieken kívül a BÁCSVÍZ Zrt. rendelkezik belső újsággal. 
A Hírmondó kéthavonta megjelenő nyolcoldalas színes 
kiadvány, melyben helyet kapnak a vállalatot és a 
munkavállalókat érintő legfontosabb események, hírek, 
van szervezeti egységeket, illetve új belépőket bemutató 
rovat, a jubilálókat és kilépőket is feltüntetjük, valamint a 
műszaki fejlesztésekről is rendszeresen hírt adunk 
(→3.d.2. táblázat). 
A kommunikációs irányelveket a Kommunikációs 
tevékenység c. eljárás foglalja össze. Az új belépőket a 
Forrás elnevezésű tematikus kiadvány révén tájékoztatják 
az összes fontosnak és hasznosnak ítélt információról 
(←3.a. fejezet). A Hírmondó című belső újság 
szerkesztőségi ülésein kerül meghatározásra - az 
aktualitások és a kiemelt célok függvényében - a cikkek 
témaköre. A Hírmondó stábja 5 fős, a BÁCSVÍZ Zrt. 
különböző szakterületén dolgozó munkavállalók. A 
laptervezés tervszerűen, a kommunikációs igények 
folyamatos változáskövetésével és figyelembevételével 
zajlik. Az újságon kívül több kiadvány is (Éves jelentés, 
Jubileumi kiadvány) eljut minden munkavállalóhoz. 
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Lapszám Megjelenés Példányszám oldalszám 

2007/1 2007. március 500 4 

2007/2 2007. július 530 4 

2007/3 2007. szeptember 580 4 

2007/4 2007. december 550 4 

2008/1 2008. március 550 8 

2008/2 2008. május 530 8 

2008/3 2008. július 750 8 

2008/4 2008. szeptember 700 8 

2008/5 2008. november 700 8 

2008/6 2008. december 700 8 

2009/1 2009. március 650 8 

2009/2 2009. május 650 8 

2009/3 2009. július 650 8 

2009/4 2009. szeptember 650 8 

2009/5 2009. november 650 8 

2009/6 2009. december 650 8 

2010/1 2010. május 700 8 

2010/2 2010. július 700 8 

2010/3 2010. szeptember 700 8 

2010/4 2010. november 750 8 

2010/5 2010. december 750 8 

2010/6 2010. május 750 8 

3.d.2. táblázat Hírmondó belső lap példányszámai 

A stratégiai célok megismertetését a belső 
kommunikációs csatornák segítségével és a Stratégia 
című dokumentumnyomdai úton történő előállításával 
oldottuk meg. A kétoldalú kommunikáció lehetősége adott 
a tájékoztatók, road-show-k és megbeszélések keretein 
belül.. A ügyvezetés személyes látogatásokkal, 
értekezletek (ÜT tájékoztató, félév értékelő) és belső 
újság (Hírmondó) segítségével kommunikálja a stratégiai 
fókuszt és irányt, figyelembe véve a külső és a belső 
folyamatok változásait (←1.a. és 2.c. fejezet). 
A Hírmondó című belső újságban és a Vezetői 
értekezleteken, valamint az Intraneten biztosított a 
lehetőség, hogy a szakmai és egyéb sikerekről, 
eredményekről, azok hatásairól a munkavállalók 
beszámolhassanak. A projekt pályázatok és azok 
ismertetése hasonló célt szolgál, hiszen lehetőséget 
adnak az eredmények, sikerek részletes bemutatására. 
Több próbálkozás történt a munkavállalók közötti 
kölcsönös párbeszéd javítására. A Teadélután 
elnevezésű, negyedévente megrendezett részben 
munkaidő utáni eseményen a ügyvezetés tagjaival 
kötetlen beszélgetést lehetett folytatni. 

A megszerzett tudás átadására elektronikus formában is 
nyílt lehetőség az Outlook programba ágyazott 
Tudásbázis elnevezésű alkalmazás segítségével. 
Számítástechnikai információk átadására tematikus 
workshopokat rendeztünk, három alkalommal került sor a 
PowerPoint, a Word és az Excel szoftverek gyakorlati 
használatának bemutatására. 
Az igények folyamatos felmérésével és az ezekhez 
igazított eszközökkel, módszerekkel a BÁCSVÍZ Zrt. 
szervezetén belül sokrétű, többcsatornás (szóbeli, 
írásbeli, elektronikus) kommunikáció valósul meg, 
felhasználva a legkorszerűbb informatikai rendszereket is. 
Az ügyvezetés nagy hangsúlyt fektet a személyes 
információ átadásra és a legfontosabb célok 
kommunikálására. 
 

3.e Az embereket jutalmazzák, elismerik és 
gondoskodnak róluk 

A munka díjazásának rendszerét, valamint a béren 
kívüli és a szociális juttatások elosztásának elvét a 
Társaság Kollektív Szerződése szabályozza. Deklarált 
törekvésünk az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” 
megállapítása. 
A többletmunka mozgóbér és eredményfüggő mozgóbér 
formájában kerül jutalmazásra. Az e célra rendelkezésére 
álló pénzösszeget, az egységvezetők oszthatják szét, 
beosztottjaik között, azok teljesítményének arányában. A 
kifizetett jutalmak és mozgóbérek (teljesítményösztönző 
kifizetések) teljes bérköltséghez viszonyított arányát a 
7.b.15. diagram mutatja be. 
Lehetőség van a teamekben végzett projekt jellegű 
feladatok jutalmazására is, melyek esetén a díjazás 
mértékét a vezérigazgató határozza meg. A →7.b.17. és 
a 7.b.18. ábrákon a projektekre vonatkozó adatok 
tekinthetők át. Az adatsorok alapján megállapítható, hogy 
az eddig elindított projektek mindegyike eljutott a 
megvalósítás fázisába.  
Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve 
annál nagyobb mértékben nyújt béren kívüli és szociális 
juttatásokat. A jóléti és szociális juttatások alakulását a 
→3.e.1. táblázat mutatja be. Az Üzemi Tanácsnak van 
lehetősége a táblázatban látható keretek felett 
rendelkezni. 

Év 
Jóléti, szociális 

juttatások (Ft/fő/év) 

2008 2 165 

2009 2 174 

2010 2 036 

3.e.1. táblázat 1 főre eső jóléti, szociális juttatások 

A béren kívüli juttatások rendszerét (cafetéria) 
társaságunk 2005-től vezette be. A →7.b.13. és a 7.b.14. 
ábrákon a béren kívüli juttatási rendszerre vonatkozó 
adatokat gyűjtöttük össze. Ezek alapján megállapítható, 
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hogy folyamatosan bővül a választható juttatások köre és 
a keretösszeg is emelkedik. A 2010-es évben a BÁCSVÍZ 
Zrt. átvállalta a megemelt adóterheket, így a 
munkavállalókat nem érte hátrány a megváltozott 
jogszabályi háttér miatt. A rendelkezésre álló keretösszeg 
elosztásáról a Választható béren kívüli juttatások 
szabályzata rendelkezik. A társasághoz új 
munkavállalóként érkezők az első hat hónapban még nem 
részesülhetnek minden elemből, de az ezt követő 
időszakban visszamenőlegesen is megkapják a juttatási 
csomag általuk kiválasztott elemeit. 
A Motivációs szabályzat szerinti év dolgozója, vezetője és 
szervezeti egysége elismerés 2007. óta került 
bevezetésre (←3.c. fejezet). A díjaknak a dolgozói 
elégedettség mérések eredménye alapján a Társaság 
munkavállalói körében nagy erkölcsi értéke van. 
A Kollektív szerződés részét képező a Törzsgárda 
szabályzat szerint törzsgárda fokozatokat alkalmazunk (5 
évenkénti fokozati rendszer), így érvényesül a hosszabb 
szolgálati időért járó nagyobb elismerés elve (→7.b.16. 
diagram). A hűségjutalom elnevezésű ösztönző eszköz 
(munkabérhez kötött jutalom) a legalább 20, 30 és 40 éve 
megszakítás nélkül a társaságnál dolgozó munkavállalók 
elismerésére szolgál (→3.e.2. táblázat). 

Év 
Kifizetett hűségjutalmak 

(Ft/év) 

2006  4 895 900 

2007 12 985 000 

2008 12 711 000 

2009 6 338 000 

2010 3 364 832 

3.e.2. táblázat Kifizetett hűségjutalmak 

Társaságunk törekszik a jó munkahelyi légkör 
kialakítására és megóvására, melyhez különböző 
rendezvények, események szervezésével is hozzájárul 
(←3.c. fejezet).   
A →7.b.6. diagramon a táppénzes napok számának 
alakulását mutatjuk be. Az egy főre jutó napok számának 
csökkenése a 2008-ban megkezdett szűrővizsgálatoknak, 
a rendszeres munkaegészségügyi vizsgálatoknak és a 
2009-ben bevezetésre került „Egészségkosár” elnevezésű 
ösztönző eszközöknek köszönhető. Utóbbival azon 
kollégákat ajándékozza meg a társaság, akik 10 évet 
meghaladóan nem voltak táppénzen. 
A biztonságos és egészséges munkakörnyezet 
kialakítása érdekében, a jogszabályi előírásokon túl több 
intézkedést is bevezetett társaságunk. A Munkavédelmi 
szabályzatban foglaltak érvényesek társaságunk 
egészére, mely alapján rendszeresen zajlanak a munka- 
és tűzvédelmi oktatások, valamint nagy hangsúlyt 
fektetünk a védőruhák, munkavédelmi eszközök 
biztosítására és rendszeres ellenőrzésére is.  
Az egészség megőrzése érdekében, 2008-ban még csak 
menedzserszűrés volt a társaságnál, mely a vezetői 

rétegre terjedt ki. Az ügyvezetés felismerte, hogy az 
egészséges munkaerő a legnagyobb érték, így 2009-től 
valamennyi munkavállalónak lehetőség van prevenciós 
szűrővizsgálat ingyenes igénybevételére. 
A munkahelyi balesetek számának csökkenése (→7.b.7. 
diagram) nagymértékben annak köszönhető, hogy a 
ügyvezetés következetesen betartja és betartatja a 
munkavédelmi előírásokat, továbbá a különböző 
információs csatornákon, illetve fotópályázat 
meghirdetése útján rendszeresen felhívja a munkavállalók 
figyelmét a biztonság és egészségtudatos munkavégzés 
fontosságára. 
A telephelyekhez tartozó erdős területeink 105 ha tesznek 
ki, melynek kb. 1/4 része (I.sz. vízműtelep védterületén 
fekvő erdő) helyi természetvédelmi oltalom alatt áll. 
A környezetvédelem érdekében társaságunk az ISO 
14001:2001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási rendszerét működteti, melyet rendszeresen 
felülvizsgál és független szervezettel tanúsíttat.. Ezen 
előírások a kecskeméti I. sz. és II. sz. Vízműtelepekre, a 
kecskeméti Szennyvíztisztító telepre és a Laboratóriumra, 
valamint az ott megjelenő valamennyi tevékenységre 
vonatkoznak. 
A szelektív papírgyűjtést 2007 óta rendszeresítette 
társaságunk, mely a cég szinte minden telephelyén 
megvalósul. 
A kecskeméti szennyvíztisztító telep kezdeményezése 
alapján, 2010 év elején elindult a használt étolaj gyűjtés. 
A kecskeméti irodaház udvarán, konténerbe helyezhetik el 
a kollégák az otthonról behozott használt étolajat ezzel is 
erősítve a tudatos környezetvédelmi törekvéseket. (→8.b. 
fejezet) 
A szolgáltatásaink során keletkező veszélyes hulladékok 
kezelésére, ellenőrzésére a Hulladékok, környezetterhelő 
kibocsátások kezelése című eljárás szerint történik. 
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4. Partnerkapcsolatok és erőforrások 
4.a. A fenntartható előnyöket szem előtt tartva 
hogyan menedzselik partnereket és a 
beszállítókat 
Cégünk fontosnak tartja a harmonikus, korrekt, 
együttműködő kapcsolat megteremtését és folyamatos 
fenntartását partnereinkkel és beszállítóinkkal. 
Az elnök-vezérigazgató meghatározta a kiemelt 
partnerkört (VIP): 
- valamennyi polgármester, 
- a kecskeméti alpolgármesterek, bizottsági elnökök, 

frakcióvezetők,  
- igazgatósági tagok, nem BÁCSVÍZ alkalmazott FB 

tagok, 
- víziközmű szolgáltató cégek első számú vezetői, 

MAVÍZ tisztségviselői. 
Partnertérképünk az ügyvezetés meghatározása alapján a 
→4.a.1. ábrán látható. Működésünket a jogszabályi és 
hatósági előírásokon túl az igazgatóságon keresztül a 
részvénytársaságban tulajdonos önkormányzatok 
határozzák meg, melyet az alapító okiratban rögzítettek 
(→1.a. fejezet). 
A Társaság stratégiájával összhangban az ügyvezetés 
útmutatásai alapján megtörtént a partnerek és 
beszállítók szegmentálása és differenciálása.  
Kiemelt partnernek tekintjük fogyasztóinkat is, és 
különböző szempontrendszerek alapján differenciáljuk 
őket:  
- fogyasztás jellege szerint: ipari, közületi, vállalkozó, 

lakosság;  
- kintlévőség szempontjából: korlátozható, nem 

korlátozható ügyfelek;  
- fogyasztás mennyisége szerint. 
A fogyasztás mennyisége alapján folyamatos 
adatelemzés és felülvizsgálat történik (100 m3/hó felettiek 
esetén havi leolvasás), amelynek eredményeként a 
fogyasztók igényeinek megfelelő fejlesztések történnek a 
fogyasztói törzsadatállományban. 
Társaságunknál az anyagbeszerzés területén 
centralizáltan történik a beszállítói kapcsolattartás. A 
szolgáltatások igénybevétele esetén az egységvezetők 
közvetlenül keresik meg a vállalkozókat. A szállítókat azok 
éves forgalmi adatai alapján évente szegmentáljuk és 
értékeljük. 
Az anyagokat az érintett munkatársak a Beruházási és 
logisztikai osztály útmutatásai alapján típusuk/fontosságuk 
alapján differenciálják, meghatározzák, hogy 
kulcsanyagnak tekinthető-e. Ebből adódóan a 
beszállítók minősítése és szegmentálása is 
megtörténik. A szállítók teljesítményét 2000-től évente 
elemzik a velük kapcsolatban álló munkatársak, akik a 
szállítókat minősítik a minőség- és környezetirányítási 
rendszer követelményeinek megfelelően. A minősítés 

eredménye az intraneten kerül közzétételre, 
felülvizsgálata évente megtörténik. A minősítő lapok 
adattartalma, a minősítendő szállítók köre utoljára 2010-
ben került felülvizsgálatra. 
A kulcsanyag beszállítókkal a versenyeztetések 
eredményeként szerződéses jogviszonyban biztosítja azt, 
hogy az anyagok megfelelő időben, mennyiségben és 
helyen, optimális költségek mellett álljanak rendelkezésre. 
A kiemelt beszállítókkal a kapcsolattartás speciális módja 
az Országos Víziközmű Szerelőverseny, amelyet 2009-
ben a BÁCSVÍZ Zrt. rendezett. 
A szállítók menedzselése kapcsán lehetőség adódik az 
egyes cégeknek az általuk forgalmazott termékek, 
szolgáltatások és fejlesztések Társaságunknál történő 
bemutatására szakmai napok keretében. 2009-2010-ben 
összesen 19 ilyen jellegű szakmai napra került sor 
különböző telephelyeinken. Több kiemelt szállítóval a 
kompetenciák, szinergiák és a zökkenőmentes folyamatok 
révén lehetővé vált a szisztematikus értéknövelés az 
érintettek számára: 
- gazdasági információs rendszer – SAP fejlesztése, 
- arzénmentesítésre irányuló próbaüzemi kísérletek, 
- medencetisztításnál alkalmazott vegyszerek 

tökéletesítése, a helyi adottságokhoz való adaptálása 
érdekében a gyártó és szállító céggel közösen 
lefolytatott próbatisztítás, 

- Műszaki Információs Rendszert (MIR) kialakítása és 
folyamatos fejlesztése, 

- Greiner főcsap fejlesztése, 
- vízmérők leolvasását és adatok rögzítését segítő PDA 

eszközök üzembe állítása, 
- online ügyfélszolgálati rendszer kialakítása (→5.b. 

fejezet). 
Partneri kapcsolatunk egyik speciális esete az 
üzemeltetési szerződések által létrejövő hosszú távú 
együttműködés. 
Tulajdonosainkat minden víziközműhöz kapcsolódó uniós, 
vagy más pályázatok elő-, illetve elkészítésében segítjük, 
hogy sikeres pályázattal megvalósulhassanak 
elképzeléseik. 
Társaságunk tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek, 
amelynek szakmai szerveiben több munkatárs aktív 
tevékenységet folytat. Ez a munka informális és formális 
módon is segíti a társ víziközmű vállalatokkal a kölcsönös 
bizalomra, tiszteletre és nyitottságra alapozott partneri 
kapcsolatok kiépítését. Jelenleg 5 víziközmű vállalattal 
kialakult partneri kapcsolat keretében megtörténik a belső 
újságok kölcsönös megosztása, az abban foglalt szakmai 
információk cseréje. 
A potenciális partnerek nyújtotta lehetőségek azonosítása 
érdekében az alap és kiegészítő tevékenységet végző 
szervezetek személyes konzultációk, szakmai napok és 
adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésére vonatkozó 
árajánlatok elkészítésével adnak tájékoztatást 
tevékenységükről. (4.a.2. táblázat) 
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4.a.1. ábra Partnertérkép 

 
A szolgáltatási terület bővítésének lehetőségei érdekében 
a Stratégiai osztály a víziközmű üzemeltetésre kiírt 
pályázati lehetőségeket is figyelemmel kíséri. A 
BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási területén működő 
vállalkozások számára a Beruházási és logisztikai osztály 
- az érintett munkatársak bevonásával - víziközmű 
szolgáltatással kapcsolatos alternatív megoldási 
javaslatokat állít össze. 2009-ben az árbevételt és 
kiemelt fontosságát tekintve a legjelentősebb ilyen 
tevékenység a kecskeméti Daimler gyár víziközmű 
munkálatainak elvégzése volt. 

Kiegészítő 
egység 

idegen árbevétel (eFt) 
2006 2007 2008 2009 

Csatornahálózat 
ellenőrzés 

7 532 8 454 1 533  3 293 

Csatornatisztítás 
Kecskemét 

26 238 26 180 33 844 35 328 

Csatornatisztítás 
Kiskunfélegyháza 

5 151 5 346 5 918 7 067 

Forgalmi telep 4 429 1 939  16 159 1 631 

Gép- és 
gépjárműjavító 

8 830 7 945  6 182 4 744 

Kertészet 28  8  9  744  

Laboratórium 18 018 21 799  26 078 27 787 

Műszaki tervezés 2 837 4 047  4 589 5 674 

Szivattyú és 
vill.szerelő műhely 

7 378 82  36 770 

Vízhálózat 
ellenőrzés 

1 729 1 817 2 371 3 009 

Vízmérőjavító 12 744 10 368 7 293 7 234 

Mélyépítés 6 432 15 798 47 062 99 086 

4.a.2. táblázat Kiegészítő tevékenységet végzők 
egységek árbevételének alakulása 

A stratégiai céljainkat a hosszú távú, fenntartható, 
biztonságos szolgáltatás és az értéknövelés érdekében 
fogalmazzuk meg. Ezt a célt szolgálja a több tulajdonossal 
együttműködve megállapított, a rekonstrukciók fedezetére 
szolgáló fejlesztési hányad beépítése a szolgáltatási 

díjakba, illetve a szolgáltatási díjak díjképlet szerint 
több évre történő meghatározása. 

4.b. A pénzügyeket a tartós siker biztosítása 
érdekében menedzselik. 
A pénzügyi stratégia része a Társaság stratégiájának. A 
BÁCSVÍZ Zrt. stratégiájának támogatása érdekében 
három fő pénzügyi stratégiai célt tűzött ki, az árbevétel 
folyamatos növelését, a költségcsökkentést és 
termelékenység növelését, valamint az 
eszközkihasználtság folyamatos javítását. Alapvető 
szempont a befektetett tőke jövedelemtermelő 
képességének kihasználásával a vállalat értékének 
növelése (adózott eredmény →9.a.3 diagram), amely 
valamennyi szakterület együttes tevékenységének 
eredménye. 
A középtávú pénzügyi stratégiai célokat és az ezekhez 
kapcsolódó irányelveket a 4.b.1 táblázat tartalmazza. 
A pénzügyi tervezés folyamatát az Üzleti terv c. eljárás 
szabályozza. A tervezés a gazdasági igazgató 
irányításával, a szakterületek vezetőinek bevonásával 
történik. A tervezés éves szintű, bázis szemléletű, 
figyelembe véve a tervezett év adottságait, a várható 
értékesítést, a szolgáltatási terület bővülését, a 
makrogazdasági mutatók alakulására vonatkozó 
előrejelzéseket és egyéb várható változásokat. A 
társaságnál ellenáramú tervezés módszerét 
alkalmazzuk, azaz fentről lefelé, illetve lentről felfelé 
történik a tervezés. Az egységtervek összedolgozása 
Ágazati eredménykimutatás formájában a Kontrolling 
szervezet feladata. 
A tervezés folyamata 2007. évben felülvizsgálatra került, 
melynek eredményeként a költségkeretek helyett az 
egységtervek - fő szabályként - költségnemenként 
készülnek. Ezzel a módszerrel a tervezés pontosabb és 
jelentős mértékben támogatja a pénzügyi ellenőrzés 
folyamatát, a terv-tény eltérések okainak feltárását. 

 

Tulajdonosok 

Szakmai szövetség 

Hatóságok 

Média 

Önkormányzatok 

Társ  vízművek 

Szállítók 

Érintett minisztériumok 

VIP 
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A pénzügyi ellenőrzés a terv-tény elemzés módszerével 
történik pénzügyi kimutatások, cash-flow kimutatás, és 
havi pénzügyi terv készítésével.  
A társaságnál a Kontrolling szervezet készíti el a 
cégszintű és egységekre lebontott naturális és pénzügyi 
jelentéseket az ügyvezetés és az érintett szakterületi 
vezetők részére. A jelentések havi rendszerességgel 
készülnek saját fejlesztésű Excel táblázatokban. A 
folyamat informatikailag támogatott, a tény input adatokat 

az SAP R/3 Controlling (CO) és Főkönyvi (FI) modulja, a 
Műszaki Információs Rendszer (MIR), a NexON Bér-és 
ügyviteli rendszer, valamint a szervezeti egységek 
beszámolói biztosítják. A módszert 2001 óta alkalmazzuk, 
a 2007. évi felülvizsgálatot követően a jelenések a felső 
vezetés elvárásának megfelelően - a terv-tény eltérésék 
okaira rámutató- rövid szöveges elemzéssel egészültek ki.  
 

Pénzügyi stratégiai célok Irányelvek 

Árbevétel növelése 

Az alaptevékenység árbevételének folyamatos növelése →9.a.1 diagram 
Az 1 főre jutó árbevétel javítása, segítve ezzel az emberi erőforrásokkal való jobb gazdálkodást 
→9.b.3 diagram 
Teljes költségmegtérülés elvének érvényesítése a díjképzési rendszerben 
Árbevétel elérése/növelése a vállalkozási tevékenységek kiterjesztésével →4.a.2 táblázat 
Kintlévőség arányának csökkentése, megoldási lehetőségek feltérképezése →9.b.17-18 diagram 

Költségek csökkentése, 
termelékenység növelése 

A víz és csatornaszolgáltatási tevékenység 1 m3-re jutó fajlagos önköltségének csökkentése 
→9.b.19-.20 diagram 
Bértömeg arányának csökkentése →9.b.29 diagram 
A banki szolgáltatás versenyeztetésével a bankköltség összes költséghez viszonyított arányának 
csökkentése →9.b.31 diagram 
Biztosítási költségek csökkentése →9.b.30 diagram 

Eszközkihasználtság 
javítása 

Készletoptimalizálás a forgási sebesség növelésével →9.b.13 diagram 
Kijelölt beruházásokra megtérülési mutató vizsgálata 
Fejlesztésre fordítható éves beruházási összegek növelése →9.a.14 diagram 
Beruházások pénzügyi tervezése, a beruházásokhoz kapcsolódó pályázati források maximalizálása 

4.b.1. táblázat Pénzügyi célok és irányelvek 

A beruházások és a beruházási keretek felhasználásának 
aktuális állapotáról a Beruházási és logisztikai osztály 
készít kimutatást minden hónapban.  
A pénzügyi folyamatok felügyeletének egy másik 
módszere a pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet 
mutatóin keresztül valósul meg. Ezek a mutatószámok 
éves szinten készülnek el, melyeket az éves beszámoló 
kiegészítő melléklete tartalmaz. 
A terv és tény adatok kiértékelése és elemzése, a 
pénzügyi folyamatok felügyelete szakterületenként a 
tervezésnek megfelelő bontásban történik.  
A beruházásokra vonatkozóan hosszú távú gazdasági 
elemzéseket a Beruházási és logisztikai osztály és az 
adott beruházásért felelős ügyintézők készítenek. 
A pénzeszközök befektetése esetében a pénzügyi 
kockázatok minimalizálása érdekében a 
kockázatmentes biztonságos, rövid és középtávú 
befektetések jellemzőek. Az ideiglenesen leköthető 
pénzeszközök nagyságának kimutatása és a likviditás 
fenntartása érdekében a vevő és szállító állományról 
részletezett havi, heti, napi jelentés készül a gazdasági 
igazgató részére.  
A társaság életében legjelentősebb kockázati tényezők az 
- értékesítési kockázat, 
- pénzügyi kockázat, 
- árfolyamkockázat. 

Legjelentősebb pénzügyi kockázat kintlévőség 
emelkedés. A kintlévőség kezelését a törvényi 
szabályozásokon túl belső utasítások segítik. 
A kintlévőségek behajtása érdekében tett főbb 
intézkedések: 
- 2010. évben a kintlévőség kezelési folyamat 

felülvizsgálata és a szükséges módosítások 
bevezetése, 

- részletfizetési lehetőség biztosítása a fogyasztók 
részére, 

- 2008. évtől élünk a - jogszabály által biztosított - 
mellékmérős szerződések felbontásának 
lehetőségével, 

- az adósságkezelésben érintett fogyasztókat külön 
kezeljük, 

- a pénzügyi kockázatot jelentősen befolyásoló 
nagyfogyasztókat egyedileg és kiemelten kezeljük, 

- 2010. évi jogszabály változás alapján a fizetési 
meghagyásos, gyorsított eljárás alkalmazása. 

A kintlévőségekről az értékesítési osztályvezető készít 
kimutatást havonta az ügyvezetés és az érintett vezetők 
számára, valamint az 500 ezer Ft feletti kintlévőségekről a 
gazdasági igazgatóval hetente egyeztet. Az 
alaptevékenységhez nem kapcsolódó kintlévőségekről a 
Közgazdasági osztály készít kiértékelést heti 
gyakorisággal. 
Az érvényben lévő szállítási szerződéseink több mint 
egyharmadát érinti az árfolyamváltozásból eredő 
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árváltoztatási lehetőség, amely miatt az 
árfolyamkockázat hatásának kérdéskörét kiemelten 
kezeljük. Az anyagbeszerzések esetében a váratlan 
árfolyamváltozásból eredő kockázatokat már a szállítókkal 
kötött szerződések feltételeinek segítségével csökkentjük. 
A társaság ügyvezetése havi rendszerességgel az 
Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági ülések alkalmával ad 
tájékoztatást a társaság gazdálkodási adatairól, valamint 
valamennyi folyamatban levő aktuális ügyről. Az 
Igazgatóság és Felügyelő Bizottság részére 2008. évtől 
minden hónapban Gyorsjelentés készül, mely a 
legfontosabb kulcseredmények terv és tényadatait 
tartalmazza. (←1.b. fejezet, →4.b.2. táblázat) 

 Megnevezés 
Naturális 
mutatók 

Termelt víz mennyisége [ezer m3] 
Értékesített víz mennyisége [ezer m3] 
Hálózati veszteség %-ban 
Befolyó szennyvíz mennyisége [ezer m3] 
Értékesített csatornaszolgáltatás [ezer m3] 
Értékesített csatornaszolgáltatás a befolyó %-ban 

Értékesítés 
nettó 
árbevétele 

Vízszolgáltatási ágazat [eFt] 
Csatornaszolgáltatási ágazat [eFt] 
Egyéb tevékenységek [eFt] 
Értékesítés nettó árbevétele összesen [eFt] 

Költségek Javítás – Karbantartás [eFt] 
- vízszolgáltatás [eFt] 
- csatornaszolgáltatás [eFt] 
Személyi jellegű ráfordítások [eFt] 
Ebből: Bérköltség [eFt] 
Értékcsökkenési leírás [eFt] 

Egyéb  
adatok 

Munkajogi létszám [fő] 
Kintlévőség [eFt] 
   Ebből: Kintlévőség 1-90 napos [eFt] 

Eredmény Üzemi eredmény [eFt] 
Pénzügyi műveletek eredménye [eFt] 
Szokásos vállalkozási eredmény [eFt] 
Rendkívüli eredmény [eFt] 
Adózás előtti eredmény [eFt] 

4.b.2. táblázat Gyorsjelentésben megjelenő 
kulcseredmények 

4.c Az ingatlanokat, berendezéseket, anyagokat 
és természetes erőforrásokat fenntartható módon 
menedzselik. 
Cél az üzemeltetett víziközmű vagyon és eszközök 
költséghatékony, fenntartható, „jó gazda” módjára történő 
üzemeltetése, megóvása, a megfelelő karbantartottsági 
állapot fenntartása, a meghibásodások megelőzése. 
Ennek egyik bevált módszere az alaptevékenységet végző 
ágazatoknál alkalmazott évi egyszeri szemle, amelynek 
során megtörténik az ingatlanok, építmények, 
berendezések állapotának felmérése. A szemlék 
tapasztalatait az érintett munkatársak felhasználják a 
következő évi beruházási és karbantartási terv 
összeállításakor (→4.a. fejezet). A szemle időpontja a 
Csatornaszolgáltatási Ágazatnál a tervek összeállítása 

miatt felülvizsgálatra került, a szemlét az ágazatvezető 
főmérnök ősszel tartja meg. A Vízszolgáltatási ágazatnál 
tavasszal történik a szemle, mivel az a nyári 
csúcsfogyasztásra való felkészülés része. 
A társaság kezelésében lévő magasépítmények 
(víztornyok) elsődleges funkciójuk mellett további 
hasznosításra is alkalmasak, így sok esetben szerződött 
partnerek veszik igénybe bérleti szerződés formájában, 
antenna elhelyezés céljából. 
Üzemen kívül helyezett, feleslegessé vált 
vagyontárgyakat hasznosítására született javaslatok: 
- a ballószögi és a hetényegyházi törpevízműveket 

értékesítése, 
- Kecskemét, II. sz. Vízműtelep használaton kívüli 

ingatlanrészének laboratóriumként történő 
hasznosítása. 

A berendezések karbantartása a karbantartási 
keretszerződések keretén belül külső vállalkozók 
segítségével történik. A berendezések karbantartása 
állapot függvényében, meghatározott üzemóra, vagy 
időszak elteltével történik a MIR Karbantartás modulban 
szereplő adatok folyamatos nyomonkövetésével. Az 
eszközök SAP tárgyi eszköz moduljában és MIR 
Műszaki Törzsadat moduljában történő elektronikus 
nyilvántartása segíti a megfelelő karbantartási feladatok 
tervezését. 
A Kecskeméti Víztermelési Üzem Társaságon belüli jó 
gyakorlatot teremtett meg azzal, hogy gépészeti 
berendezéseinél elindult a méréseken alapuló 
karbantartás menedzsment bevezetése. 
Az alkalmazott anyaggazdálkodási módszerek: ABC 
elemzés, automatikus készletfigyelés, készletelemzés, 
forgási sebesség vizsgálata, felhasználási érték, 
centralizált és decentralizált beszerzés párhuzamosan. 
A vagyonvédelem, a berendezések fizikai 
biztonságának megőrzése érdekében az alábbi 
módszereket alkalmazzuk: 
- biztonsági őrszolgálat, 
- vagyonvédelmi eszközök (behatolás jelzők, térfigyelő 

kamerák), 
- biztonsági megbízottak alkalmazása a komplex 

vállalkozásbiztonsági tevékenység fejlesztése 
érdekében. 

A munkatársak érdekeltsége a rájuk bízott eszközök, 
szerszámok állapotának megőrzése érdekében azzal 
biztosított, hogy az eszközök a nyilvántartó 
rendszerekben személyre szabottan kerülnek 
kiadásra, évente személyi és tárgyi eszköz leltár során 
ellenőrzik ezek meglétét. A MIR Beruházás modul 2010. 
évi fejlesztését követően a beszerzett eszközök 
megőrzéséért felelős személy nevét a beruházás 
indításakor meg kell jelölni. 
A munkatársak védelme, a kedvezőtlen egészségre 
gyakorolt hatások kivédése érdekében ingyenes 
egészségügyi szűrővizsgálat, rendszeres egészségügyi 
alkalmassági vizsgálat és a Munkavédelmi Szabályzatban 
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rögzített védőeszközök minden érintett dolgozó számára 
elérhetőek (←3.e. fejezet) 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeres 
időközönként megtörténnek az érintésvédelmi, 
villámvédelmi és tűzvédelmi szabványossági 
felülvizsgálatok. Kémiai kockázatértékelés készült a 
felhasznált anyagok és a tevékenységek felmérése 
alapján minden érintett munkafolyamat esetében. Az 
évente valamennyi telephelyen elvégzett munka- és 
tűzvédelmi szemlék megállapításairól írásos feljegyzés 
készül, az abban meghatározott feladatok teljesítése 
legkésőbb a következő szemle alkalmával ismételt 
ellenőrzésre kerül. Minden üzemegységünknél elvégeztük 
a munkahelyi kockázatelemzést, kockázatértékelést, 
melyet rendszeres időközönként felülvizsgálunk és 
aktualizálunk. 

Intézkedés Felülvizsgálat 
hatásregiszter készítése KIR-be vont 
telepek esetében 

évente 

az alkalmazott szennyvíztisztítási 
technológiák felügyelete 

folyamatos 

a csatornahálózatba bebocsátásai adatok 
elemzése alapján a kockázatot jelenthető 
nem lakossági fogyasztók ellenőrzése 

folyamatos 

szabályozottan kezeljük a veszélyes 
anyagokat, a keletkező veszélyes 
hulladékainkat 

évente 

megújuló erőforrások alkalmazása évente  
új számítógépek beszerzése helyett 
vékonykliensek alkalmazása 

évente 

helyi jelentőségű természetvédelmi terület 
kezelése 

kezelési terv 
szerint 

4.c.1. táblázat A környezeti hatások csökkentése 
érdekében végrehajtott intézkedések 

A kedvezőtlen külső környezeti hatások csökkentése, 
valamint a környezet védelme érdekében →4.c.1. táblázat 
szerinti intézkedések történtek, amelyeket 
eredményességük igazolása érdekében mérések 
egészítettek ki. 
 

4.d.  A technológia menedzselése a stratégia 
megvalósítását szolgálja. 
A Társaság stratégiájának megvalósítását támogató 
eszközök, berendezések (technológiai portfolió) a BSC-elv 
révén kiemelt figyelmet kaptak (a vízminőség javítása, 
környezeti kibocsátások, energiafelhasználás 
csökkentése; megújuló energiaforrások mennyiségének, 
felhasználásának növelése, szolgáltatás minőségének 
javítása) (←1.a. és 2.c. fejezet) 
A szervezet eredményes működtetése és fejlesztése 
érdekében a 4.d.1. táblázat szerinti technológiai eszközök 
alkalmazása emelhető ki. 
Az előnyök maximalizálása érdekében az új technológiák 
kifejlesztésébe és bevezetésébe a munkatársaik és a 

partnerek bevonása is megtörténik (←1.c., 1.d. és 4.a. 
fejezet), támogatva az érintettek innovációs képességeit 
és kreativitását (→4.d.2. táblázat). 
 
 
 
 
Az eredményes működést 
támogató technológiák, 

eszközök 
Megvalósult előnyök 

belső informatikai hálózat, 
intranet 

hatékonyabb 
információáramlás, 
biztonságos adattárolás 

blade szerverek, VMware 
technológia elterjesztése 

nagyobb kapacitású 
háttértárolók, gyors hálózati 
programok alkalmazása 

integrált informatikai 
rendszerek (SAP, MIR) 

hatékonyabb elemzés, a 
folyamatok nyomonkövetése, 
irányítása 

elektronikus térképi 
állományok 

gyorsabb munkavégzés 

technológiai folyamatok 
automatizálása 

az üzemeltetés biztonsága 
javul 

csatornahálózat 
bűzhatásának csökkentése 
légbefúvásos technológiával 

alacsonyabb üzemeltetési 
költség 

használt fúvók szabályozása 
a mért oxigén-szint alapján 
(szennyvíztisztítás) 

fajlagos energiafelhasználás 
csökkentése 

oxidációs levegő 
adagolásának 
optimalizálása a vízhozam 
függvényében 

fajlagos energiafelhasználás 
csökkentése 

4.d.1 táblázat Az eredményes működést támogató 
technológiák, eszközök 

 
Közreműködő Kutatási téma Év Eredmény 

BME VKKT 

üzemi szintű kémiai 
előkezeléses 
kísérletek 

(Kecskemét) 

2006. 

2011. évtől 
alkalmazzák 
a kísérletek 
eredményeit 

BME VKKT 

nitrifikációs és 
denitrifikáció 
hatásfokának 
növelése 

(Keccskemét) 

2007. 

Kis-ISPA 
projekten 
belül a 
lehető 
legjobb 

technológia 
kiválasztása 

(forrás 
hiányában a 
beruházás 
elmaradt) 

BME BÉT 

oldott oxigén 
tartalomtól függő 
denitrifikáció 

lehetőségeinek 
matematikai 
szimulációs 
vizsgálata 

2009. 

BME VKKT 

utolóülepítő (D2) 
kotrószerkezetének 

kialakítása 
(Kecskemét) 

2009. 
megvalósult 
beruházás 

4.d.2. táblázat A felsőoktatási intézményekkel végzett 
projektmunkák 
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4.e  Az információt és tudást az eredményes 
döntéshozatal és a szervezeti képességek 
fejlesztése érdekében menedzselik.  
A Társaság vezetése Az irányítási rendszer felügyelete, 
valamint az Üzleti terv készítése c. minőség- és 
környezetirányítási eljárások kidolgozásával és évenkénti 
felülvizsgálatával, valamint a jelentési rendszer és a belső 
kommunikációs csatornák (←3.d. fejezet)  segítségével 
olyan tervezési és jelentéskészítési struktúrát alakított ki 
(←1.b. és 4.b. fejezet), hogy minden érintett vezető 
rendelkezzen a szakterületének megfelelő információkkal, 
azokra alapozva időben tudjon döntést hozni.  
Az ISO 9001-es szabvány szerinti minőségirányítási 
rendszer bevezetésével a folyamatközpontú gondolkodás 
is nagyobb szerepet kapott. A folyamatgazda fogja össze 
a részfolyamatokat az ő felelőssége a folyamathoz tartozó 
feladatok és felelősségek meghatározása, felügyelete a 
folyamat eredményes működésének biztosítása. 
A minőségirányítási rendszer keretében a vezetői 
átvizsgálás alkalmával kerül sor a kulcsfolyamatok 
értékelésére és az átvizsgáláson résztvevő vezetők 
tájékoztatására. 
Az elkészülő jelentések (belső audit jelentés, vezetőségi 
átvizsgálási jegyzőkönyv, javító, helyesbítő, megelőző 
tevékenységek nyilvántartása), éves és időszaki 
jelentések (energiafelhasználási terv, beruházási, felújítási 
terv alakulása stb.) az érintettek számára elektronikusan is 
elérhetőek, azok a folyamatok megfelelő 
menedzseléséhez felhasználhatóak. Az adatok és az 
információk védelméről az Adatvédelmi szabályzat szerint 
gondoskodunk. A biztonsági megbízottak alkalmazásával 
a vállalkozásbiztonsági elvárásokon kívül az adatvédelmi 
előírások betartása és az információbiztonság is nagyobb 
hangsúlyt kapott. 
Az adatok értékelése alapján intézkedési tervek, azok 
végrehajtásáért felelősök kerülnek meghatározásra. Az 
intézkedések célja a Társaság fejlesztése és innovatív 
újítások megfogalmazása a vevői értékteremtés új 
módszereinek alkalmazása érdekében (→4.e.1. táblázat). 

Adatok elemzéséből származó innovatív javaslatok 

rész-és elszámoló számlák bevezetése 

hőszivattyú alkalmazásának elterjesztése 

új gázmotor beszerzése a biogáz hatékony felhasználása 
érdekében 
épületenergetikai vizsgálatok, hőkamera használata 

átemelők energiafogyasztásának optimalizálása 

4.e.1. táblázat Az adatok elemzéséből származó innovatív 
javaslatok 
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5. Folyamatok, termék és szolgáltatások 
5.a A folyamatokat az érintettek számára 
nyújtott érték optimalizálására tervezik és 
menedzselik. 
Egyszerűsített folyamattérkép valamint a fő- és 
támogató folyamatok meghatározása - teammunkában 
- első alkalommal 1999-2000-ben, az ISO 9002 szabvány 
szerinti minőségbiztosítási rendszer bevezetésére történő 
felkészüléssel együtt történt. A szabályozásokhoz ekkor 
rendeltünk folyamatábrákat is. Megtörtént az 
értékteremtő folyamatok definiálása, mely egy konkrét cél, 
vagy eredmény elérését, megbízás teljesítését jelenti. A 
folyamatközpontúság az ISO 9001-es szabványra 
történő átállás miatt 2003-ban már hangsúlyosabban 
jelent meg. Ez alapozta meg a minőségirányítási 
auditoktól független belső folyamatauditok elindulását, 
valamint a működés folyamat központú szemléletét. Több 
munkatársunk PQM (folyamat-minőség menedzsment) 
képzésen vett részt, melynek eredményeként 
átláthatóbbá, letisztultabbá váltak szabályozásaink, 
elfogadottá vált a probléma megelőzésen alapuló 
gondolkodás és munkakultúra.  
A folyamatgazdákat az ügyvezetés, a szakmai 
felkészültség és a kompetenciák figyelembe vételével 
bízta meg (→4.e fejezet).  
A szabályozások általánosan kötelező tartalmi eleme lett a 
„Folyamat értékelése” c. szakasz melyben az adott 
folyamat céljához illeszkedő mutatószámok szerepelnek, 
melyek alapján értékelik a folyamat működését, 
hatékonyságát. Ezeket az értékeléseket a folyamatgazdák 
készítik el és prezentálják a vezetőségi átvizsgáláson, 
valamint jelzik a fejlesztési lehetőségeket. A 2010. évtől a 
korábban nem értékelt folyamatok gazdái is felkérést 
kaptak az értékelésre. 
A Társaság 2007-ben kiadta Kitüntetési, majd a 
Motivációs szabályzatát, melyben az év végi 
elismerések mellett a dolgozói ötletek, újítások 
generálását és a folyamatokba történő beépülését célozta 
meg a hatékonyság, illetve az elégedettség növelése 
érdekében (←1.d. és 3.c fejezet). A Motivációs szabályzat 
legutóbbi felülvizsgálata során meghatározásra került, 
hogy az ötletek, újítások jutalmazására - az Ötletláda és 
Ötletkártya használata mellett - minden szervezeti egység 
vezetője előterjesztheti az ügyvezetés tagjai felé azon 
munkatársak névsorát, akiket innovációs jutalomban 
kíván részesíteni.  
 

5.b. A termékeket és szolgáltatásokat a vevők 
számára nyújtott optimális érték létrehozására 
fejlesztik ki. 
Az ügyfélszolgálati és fogyasztói irodák az elmúlt években 
belsőépítészeti átalakításon estek át annak érdekében, 
hogy a fogyasztókat ügyfélbarát környezetben tudjuk 

fogadni. Az ügyfelek kényelmének, valamint az ügyintézés 
hatékonyságának növelése érdekében történt meg 
ügyfélhívó rendszer kialakítása, valamint az Interneten 
keresztüli online ügyintézés lehetőségének 
megteremtése. 
A hibákra történő gyors reagálás érdekében 24 órás 
hibabejelentési ügyeletet biztosítunk. A fogyasztók 
igényeit és az elégedettségmérések eredményeit szem 
előtt tartva többféle lehetőséget biztosítunk a fogyasztói 
számlák rendezésére: átutalás, csekkes fizetés, pénztári 
befizetés, bankkártyás fizetés. 
A leolvasás hatékonyságának növelése, a belső 
meghibásodásokból származó elfolyások időbeni 
észlelése érdekében Kecskeméten  pilot projekt keretében 
kerültek beépítésre távleolvasásos vízmérők. 
Európai Unióhoz való csatlakozással járó jogharmonizáció 
következtében az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 
rendelettel szigorodtak az ivóvíz minőségével szemben 
támasztott követelmények. Az Észak- és Dél-alföldi 
Régióban a Regionális Fejlesztési Ügynökségek 
koordinálásával Táraságunk aktív szakmai részvételével 
indult el az ivóvízminőség-javító program. A tulajdonos 
önkormányzatok megbízásából, szem előtt tartva 
érdekeiket, műszaki kérdésekben támogatjuk, felügyeljük, 
a pályázatot készítő vállalkozók, tervezők munkáját annak 
érdekében, hogy a beruházások megfizethetőek, 
gazdaságosan üzemeltethetőek legyenek. 
Szolgáltatási területünkön, amennyiben a szennyvíztisztító 
telep üzembiztonságát nem veszélyezteti, akkor a helyi 
vállalkozóknak tudunk biztosítani többlettisztítási 
lehetőséget.  
 

Település 
2008. 
(Ft/m3) 

2009. 
(Ft/m3) 

Kecskemét 8 6 

Hetényegyháza 8 6 

Ballószög 8 6 

Helvécia 8 6 

Kerekegyháza 8 6 

Lajosmizse 7 5 

Kiskunfélegyháza 11 11 

Tiszakécske 7 5 

Lakitelek 7 5 

Kunszentmiklós 13 3 

Apostag 19 13 

Dunavecse 19 13 

Tass 18 14 

Szalkszentmárton 18 14 

5.b.1. táblázat Vízterhelési díj alakulása 

Valamennyi szennyvíztisztító telep esetében igyekszünk a 
hatóság által adott kibocsátási határértek alatt tartani a 
kifolyó szennyvízminőséget, ezzel csökkentjük a 
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környezet terhelését és a fizetendő vízterhelési díjat 
(→5.b.1. táblázat). 
A csatornahálózat bővítése miatt elsődleges feladatnak 
tekintjük a bűzmegelőzési technológiák kiépítését.  A 
fogyasztók érdekében arra törekszünk, hogy az 
átemelőknél, illetve a csatornahálózaton esetlegesen 
keletkező bűzt minél előbb meg tudjuk kötni. A régebbi 
átemelők esetében biofilterek kerültek kiépítésre, az újabb 
átemelőknél limitált nitrát adagolást, vagy levegő 
befúvásos rendszert alkalmazunk (←4.d.1. táblázat). 
Csatornarekonstrukció esetén támogatjuk a csőbélelés 
technológiát, melynél minimális zavarással, út, vagy 
zöldterület bontás nélkül történik a kivitelezés.  
Az alaptevékenységeinken kívül egyéb szolgáltatásokat is 
végzünk, melyek kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezünk. 
Igényeiket, elvárásaikat piackutatásokból, vevői 
felmérésekből és egyéb visszajelzési formák alapján 
vesszük figyelembe. 
A kiegészítő tevékenységet végző Laboratórium esetében 
2008. óta vevői kérdőív kerül kiküldésre a vevők 10-15 
%-a számára, ami kiegészíti az elsősorban 
alapszolgáltatásra fókuszáló vevői elégedettség felmérést. 
A Laboratórium törekszik minél szélesebb körben 
kiszolgálni ügyfeleit, ennek érdekében folyamatosan 
bővíti akkreditált szolgáltatáslistáját.  
A vízmérő hitelesítő laboratórium dolgozói évente 
minimum egyszer telefonon, vagy személyes 
megkereséssel egyeztetnek a partnerekkel. Több éve (8-
10 év) szóban történik a vevői elégedettség mérés, 
melynek eredményei figyelembe vételre kerülnek a 
tervezésnél. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az új technológiákat, 
pozitív hatás esetén (pl. energia megtakarítás) 
felhasználjuk ezeket.  Beruházások előkészítése során a 
versenyeztetés kapcsán a "hagyományos" technológiákkal 
összevetve megvizsgáljuk az új technológiák kiépítésének 
lehetőségeit (→5.b.2. táblázat). 
Az új technológiák megismerésére lehetőséget biztosítunk 
kollégáink számára kiállításokon, termékbemutatókon, 
konferenciákon való részvétellel és gondoskodunk a 
szakmai kiadványok (folyóiratok, könyvek) elérhetőségéről  
 
Alkalmazott technológia Eredmények 
Új bevonatrendszerek 
(tározók, víztornyok) 

- hosszabb élettartam, 
- karbantartási költség 

csökkenése 
Modernebb szivattyúk, 
gépek, eszközök 
alkalmazása 

- energiaoptimalizálás 
- energia megtakarítás 
- üzembiztonság növelése 

Térfigyelő kamerák 
alkalmazása 

- vagyonvédelem 
- emberi erőforrás optimális 

felhasználása 
5.b.2. táblázat Új technológiák alkalmazásából származó 

eredmények 

5.c  A termékek és szolgáltatások promóciós és 
marketing tevékenységét eredményesen 
valósítják meg.  
Az éves Üzleti tervben megjelenik a promóciós és 
marketing tevékenység önálló pénzügyi költségkerettel. 
Kulcsfolyamatok esetében az előírtakon/elvártakon felüli 
teljesítésre törekszünk több, értéket képviselő 
szolgáltatás nyújtásával.  
- Csőhálózatainkat folyamatosan karbantartjuk. Ezen 

felül a meghibásodások számának gyakorisága, 
valamint a cső anyaga alapján minden évben bizonyos 
hálózat szakaszokat rekonstrukcióba vonunk be. Ezek 
az éves beruházási és felújítási terv részét képezik.  

- Tulajdonosaink víziközmű fejlesztési igényeinek 
figyelembevétele, melyet az éves beruházási és 
felújítási tervben rögzítünk.  

- Csőhálózatokon bekövetkező hibák elhárítása során 
az előre közölt teljesítési határidő előtt törekszünk a 
szolgáltatást újra biztosítani.  

- Vízmérőt követő, fogyasztó oldalán lévő belső 
csőtörések előfordulásakor a csatornadíjat elengedjük  

- Interneten biztosítjuk a bejelentési lehetőséget 
fogyasztóinknak (a vízmérő állás, felmerülő hibák, 
adatváltozások). 

Szolgáltatásunk specialitása miatt a szolgáltatási 
területen monopolhelyzetet töltünk be. Piaci pozíciónk 
meghatározásban segítséget nyújtanak a MAVÍZ 
rendszeresen frissülő évkönyve és a Benchmarking Klub 
jelentései.  
A potenciális vevők célcsoportját a vezérigazgató 
határozza meg. Hozzájuk megkeresés formájában 
továbbítjuk szolgáltatás-portfóliónkat. Lehetőség van 
továbbá arra is, hogy ügyfélszolgálatunkon, fogyasztói 
irodáinkban szóróanyagokkal, honlapunkon és a 
nyomtatott sajtóban hirdetések formájában tájékoztassuk 
jelenlegi és a potenciális fogyasztóinkat. 
Kulcsfolyamatainkon kívüli tevékenységeink szabad 
kapacitásaival elsősorban a működési területünkön 
újonnan jelentkező fogyasztóink felmerülő igényeinek 
teljesítésére törekszünk. 

5.d A termékeket és szolgáltatásokat előállítják, 
szállítják/nyújtják és menedzselik. 
Feladatunk a víziközmű szolgáltatás folyamatos, 
előírások szerinti biztosítása. Meghibásodások miatt 
elkerülhetetlen a szolgáltatás kiesés. Ezek minimalizálását 
szolgálja a távfelügyelet, távbejelzés, vagyis a 
meghibásodásokra azonnal (mielőtt a fogyasztó észlelné) 
tudunk reagálni. Értékteremtő szolgáltatásunkkal a vevői 
elégedettség növelésére törekszünk. Gondoskodunk róla, 
hogy a munkatársaink rendelkezzenek a megfelelő és 
biztonságos eszközökkel a munka elvégzéséhez, valamint 
kompetenciával, információval és felhatalmazással ahhoz, 
hogy fogyasztóink/vevőink számára a lehető 
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legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtsuk (→3.e.fejezet 
7.a.15 diagram). 
Szolgáltatásunk keretében figyelembe vesszük a 
közegészségére, a biztonságra és a környezetre 
gyakorolt hatásokat. A környezeti fenntarthatósággal 
kapcsolatban a víziközmű szektor ellentmondással küzd: 
cél a nagyobb mennyiségű víztermelés és értékesítés, ami 
intenzívebb környezethasználatot feltételez. Ennek 
feloldására folyamatos innovációval, technológiai 
korszerűsítéssel, vízbázis védelemmel és a megújuló 
energiatermelés és -felhasználás növelésével törekszünk. 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk által az ott 
már alkalmazott szigorúbb irányelveket át kellett venni. Az 
ivóvízminőség javító programhoz a szolgáltatási 
területünkön több település is csatlakozott, így várhatólag 
a kereslet szintje fenntartható marad. 
A közegészségre, a biztonságra és a környezetre 
gyakorolt hatások a kulcsfolyamatok területén a 
hatóságok által kiadott határozatok alapján ellenőrzött, 
melyeket mérésekkel, adatszolgáltatással kell 
alátámasztanunk.   
A szolgáltatásunk teljesítményét összehasonlítjuk a 
megfelelő benchmark partnerek adataival, ezeket 
elemezzük és jó gyakorlatot saját működésünkben 
hasznosítjuk (→2.c. és 3.c. fejezet). 
Munkatársainkat, beszállítóinkat bevonjuk a 
hatékonyság és az eredményesség optimalizálásába 
(4.a. fejezet): 
- munkatársaink dolgozói elégedettség kérdőívet 

töltenek ki, 
- napi értekezletek, költségcsökkentő lehetőségek 

keresése, 
- beszállítóinkat rendszeresen értékeljük, az 

összességében legkedvezőbb beszerzési forrást 
keressük, szoros együttműködést alakítunk ki velük. 

 

5.e. A vevői kapcsolatokat menedzselik és 
fejlesztik 
A BÁCSVÍZ Zrt. stratégiájának vevői elégedettség 
nézőpontjában szerepel a vízminőség javítása, a vevői 
elégedettség növelése, a környezeti kibocsátások és az 
energiafelhasználás csökkentése, alternatív 
energiaforrások felhasználása, a szolgáltatás 
színvonalának (műszaki biztonság, folyamatosság) és a 
vevői kapcsolatok javítása. Ennek érdekében 
Társaságunk célul tűzte ki: 
- az ügyfélszolgálati iroda és a fogyasztói irodák 

hatékonyságának mérését,  
- az elégedettségvizsgálatok elemzése alapján a 

szükséges intézkedések megtételét;  
- a víziközmű-szolgáltatással összefüggő fogyasztói, 

tulajdonosi, partneri kapcsolatok javítását,  
- együttműködés és tájékoztatás tervezését;  

- a tulajdonosok folyamatos tájékoztatási rendszerének 
kialakítását és működtetését;  

- a társaság kommunikációs stratégiájának kialakítását 
és működtetését;  

- média kapcsolatok hatékonyságának növelését. 
A Társaság 2000 óta a minőségirányítási rendszer 
keretein belül szabályozza fogyasztói kapcsolatait. A vevői 
kapcsolatok, valamint a jogszabályok megfelelőségének 
érdekében Társaságunk szegmentálta a vevői 
csoportokat, melyek leolvasására és számlázására belső 
szabályozó dokumentumot hozott létre, melyet az 
értékesítési osztályvezető kezdeményezésére, valamint 
az éves belső auditon tapasztaltak alapján évente 
felülvizsgál. Kiemelt ügyfeleinket évente megkeressük 
a következő évre tervezett szolgáltatás igénybevétel 
felmérő levelünkkel.  A mellékszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező fogyasztók 6 évenkénti mérő hitelesítésének 
elősegítése érdekében partnervállalkozókat kerestünk, 
akik előírásainknak megfelelően, a megrendelők 
megelégedésére végzik el ezt a tevékenységet.  
Társaságunk 2003-ban, majd 2006-tól kétévente 
fogyasztói elégedettségmérést végeztet. A fogyasztói 
véleményfelmérések módszertanilag kvantitatív 
közvélemény-kutatásként zajlottak strukturált kérdőív 
segítségével, melyek minden felmérés előtt 
felülvizsgálatra kerültek és aktuális kérdésekkel bővültek. 
A felmérések  ötfokozatú skála használatával történtek, 
ahol az 1-es a legrosszabb, az 5-ös a legjobb minősítés 
volt. A felmérések szegmentáltak (lakossági, nem 
lakossági szegmens), a fogyasztók kiválasztása a 
BÁCSVÍZ Zrt. fogyasztói adatbázisából véletlenszerű 
mintavétellel történt. Az elégedettségmérés kiterjed más 
szolgáltatókkal történő összehasonlításra, a 
hibaelhárításra, a víz-, illetve csatornaszolgáltatásra, a 
fogyasztói kapcsolatokra, a vízfogyasztás mérésére, a 
számlázásra, díjfizetésre, az ügyintézésre, a 
környezetvédelemre, a kommunikációs tevékenységre. 
(→6.a. fejezet). 
A fogyasztói elégedettségmérés eredményeiről az 
értékesítési osztályvezető minden esetben tájékoztatót tart 
az ügyvezetés és az érintett munkahelyi vezetők részére, 
valamint az elkészült anyagok belső hálózatunkon 
elérhetők a munkatársak számára. Az elemzését követően 
a fogyasztói elégedettség növekedését szolgáló 
intézkedések, kezdeményezések történtek (5.e.1. 
táblázat).  
A hatékonyabb kommunikáció érdekében a helyi 
autóbuszokon elhelyezett kivetítőn 2008-ban és 2009-ben 
tájékoztattuk fogyasztóinkat az ügyfélszolgálati és a 
fogyasztói irodák nyitva tartásáról. 
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Intézkedés Eredmény Felelős 
Fogyasztói Hírlevél 
kiadvány 
megszerkesztése 

2008-2009-ben 4 
új, aktuális 
információkat 
tartalmazó 
Hírlevél jelent 
meg 

kommunikációs 
munkatárs 

honlap kiegészítése 
on-line 
ügyintézéssel 

2010-ben a 
megújult 
honlapra felkerült 
on-line 
ügyintézés 

kommunikációs 
konzulens 

5.e.1. táblázat Fogyasztói elégedettség mérés alapján 
indított fejlesztések 

A fogyasztóinkkal való kapcsolattartás érdekében 
Kecskeméten ügyfélszolgálati irodát, Kiskunfélegyházán, 
Tiszakécskén, Kunszentmiklóson és 2010-től 
Kunszentmártonban fogyasztói irodát üzemeltetünk. 
Ügyfeleink személyesen, telefonon, levélben, e-mailben, 
honlapunkon és 2010. novemberétől elektronikus 
ügyfélszolgálatunkon érhetik el Társaságunkat. A 
fogyasztók igénye, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 
törvény előírása alapján 2008-tól hetente egy alkalommal, 
csütörtökön az ügyfélszolgálati iroda 20 óráig tart nyitva, 
melyet a fogyasztók szívesen vesznek igénybe. 2006. 
augusztusától több érintett önkormányzat adósságkezelési 
és lakásfenntartási támogatást nyújt a fogyasztók 
terheinek könnyítésére. A tartozások rendezésének 
elősegítésére Társaságunk a behajtási folyamat minden 
szakaszában fizetési haladékot és részletfizetési 
lehetőséget biztosít fogyasztói számára. 
Tulajdonosainktól a Közgyűléseken, személyes 
egyeztetéseken és a beruházási és felújítási terv 
ismertetése során érkeznek észrevételek. Lakossági 
fórumokon fogyasztóink közvetlen formában találkoznak 
Társaságunkkal (közös képviselőkkel évente, 
lakóközösségekkel meghívás alapján). Ezeken a 
hálózatokon előforduló hibákról, a vízmérőkkel 
kapcsolatos elszámolási tudnivalókról, vízminőségről, a 
csatlakozási lehetőségről, közműépítési lehetőségekről, 
valamint a főmérő - mellékmérő elszámolásról történik 
tájékoztatás az ügyvezetés tagjai és a témakörben érintett 
munkatársak részvételével (ISPA csatornázással 
kapcsolatban, a szennyvízhálózatra való rákötés 
ösztönzése érdekében). 
Társaságunk rendszeresen 1996 óta szervez nyílt 
napokat - Föld Napján (április 22.) és a Víz Világnapján 
(március 22.) - a fogyasztóknak, nagyfogyasztóknak, 
tulajdonosoknak. A Víz Világnapján a kecskeméti, 
kiskunfélegyházi, tiszakécskei vízműtelepeinken 
munkatársaink megismertetik az érdeklődőket az adott 
város vízellátó rendszerével, a víztisztítási technológiával, 
valamint a számítógépes irányítástechnika folyamatával. 
Kunszentmiklóson Víz Világnapi ünnepséget szervezünk a 
művelődési központ közreműködésével, ahol sor kerül a 

kiírt képzőművészeti pályázatra beérkezett pályaművek 
díjazására is. 
A Föld Napján Társaságunk nyílt napot szervez a 
kecskeméti, kiskunfélegyházi szennyvíztisztító telepeken. 
A rendezvényt meghirdetjük a város általános- és 
középiskoláiban. Az előzetesen bejelentkezett csoportok 
részére a társaság ingyenes buszjáratot biztosít az iskolák 
és a szennyvíztisztító telepek között. A rendezvényt 
évente átlagosan 500-600 gyermek látogatja. 
Társaságunk részt vállal az önkormányzatok és 
Művelődési Központok környezetvédelemmel kapcsolatos 
rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában pl. 
Kunszentmiklós, Kecskemét, Lajosmizse települések 
esetében. 
A hatékony kommunikáció érdekében 2000-ben 
Társaságunk kidolgozta a Kommunikációs tevékenységről 
szóló belső szabályozást, mely alapján évente 
kommunikációs tervet készít, amelyben meghatározta a 
célcsoportokat, és azokat a kommunikációs eszközöket, 
mellyel ezek a csoportok elérhetők. 
Hírlevelek formájában (Vízhíradó) tájékoztatjuk 
fogyasztóinkat. A 2008. és 2009. években olyan aktuális 
témákkal foglalkoztunk, mint: 
- tájékoztatás öntözővízmérő felszerelésről;  
- a csatornahálózat használati kultúráról;  
- a fagy elleni védelemről;  
- a víz- és csatornadíj fizetés elmaradása vagy 

határidőn túli kiegyenlítéséről; 
-  házi csatorna kiépítéséről. 
A 2010-ben megújult honlapunkon folyamatosan 
tájékoztatjuk fogyasztóinkat többek között 
szolgáltatásainkról, aktuális információkról, az alkalmazott 
víz- és csatornadíjról. Egyedi megkeresés esetén illetve, 
nem lakossági fogyasztóinkat külön levélben értesítjük a 
díjváltozásról. 
Vevőinkkel való kapcsolattartás fejlesztésének 
érdekében, a velük közvetlen kapcsolatba kerülő 
ügyfélszolgálati munkatársaknak, valamint számlázási és 
folyószámlavezetési csoport munkatársainak, a leolvasó 
munkatársaknak évente tréningeket szervezünk.  
Társaságunk rendszeresen részt vesz a MAVÍZ által 
szervezett ügyfélszolgálati versenyen, majd az azt követő 
PR konferencián, az Országos Víziközmű 
Szerelőversenyen, melyeken munkatársaink összemérik 
tudásukat a többi víziközmű szolgáltató képviselőivel. 
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6. Vevői eredmények 
6.a. Érzékelésen és észleléseken alapuló 
vélemények. 

 
6.a.1. diagram: A fogyasztók elégedettsége a vízszolgáltatással 

 
6.a.2. diagram: A fogyasztók elégedettsége a 
szennyvízcsatorna szolgáltatással 

 
6.a.3. diagram: A fogyasztók elégedettsége a vízszolgáltatás 
folyamatosságával 

 
6.a.4. diagram: A fogyasztók elégedettsége a víznyomással 

 

 
6.a.5. diagram: A fogyasztók elégedettsége a víz tisztaságával 

 
6.a.6. diagram: A fogyasztók elégedettsége a víz színével 

 
6.a.7. diagram: A fogyasztók elégedettsége a víz szagával 

 
6.a.8. diagram: A fogyasztók elégedettsége a víz ízével 

 
6.a.9. diagram: A fogyasztók elégedettsége a vízmérő 
pontosságával 
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6.a.10. diagram: A fogyasztók elégedettsége a leolvasás 
pontosságával 

 
6.a.11.diagram: A fogyasztók elégedettsége a számla 
érthetőségével 

 
6.a.12.diagram: A fogyasztók elégedettsége a számla 
információ tartalmával 

 
6.a.13.diagram: A fogyasztók elégedettsége a díjfizetés 
időpontjával (fizetési határidő) 

 
6.a.14.diagram: A fogyasztók elégedettsége a levélben történő 
ügyintézés módjával (a közületi fogyasztók körében) 

 
6.a.15.diagram: A fogyasztók elégedettsége az emailen történő 
ügyintézés módjával (a közületi fogyasztók körében) 

 
6.a.16. diagram: A fogyasztók elégedettsége az ügyfélszolgálati 
irodában történő ügyintézés módjával 

 
6.a.17. diagram: A fogyasztók elégedettsége a víz- és 
csatornadíjról szóló tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.18. diagram: A fogyasztók elégedettsége a tervezett 
szolgáltatási szünetekről szóló tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.19. diagram: A fogyasztók elégedettsége a vízzel való 
takarékosságról szóló tájékoztatás tartalmával 
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6.a.20. diagram: A fogyasztók elégedettsége a számlázási 
módokról szóló tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.21. diagram: A fogyasztók elégedettsége a fizetési módokról 
történő tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.22. diagram: A fogyasztók elégedettsége az ügyintézésről 
szóló tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.23. diagram: A fogyasztók elégedettsége a szolgáltatás 
igénybevételének feltételeiről szóló tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.24. diagram: A fogyasztók elégedettsége a szolgáltatási 
szerződésről szóló tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.25. diagram: A fogyasztók elégedettsége a váratlan 
szolgáltatási szünetekről szóló tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.26. diagram: A fogyasztók elégedettsége a vízminőségről 
szóló tájékoztatás tartalmával 

 
6.a.27. diagram: A fogyasztók elégedettsége a lakossági 
fórumokon történő tájékoztatással (lakossági fogyasztók 
körében) 

 
6.a.28. diagram: A fogyasztók elégedettsége a helyi rádión 
keresztül történő tájékoztatással 
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6.b. Teljesítménymutatók 

 
6.b.1. diagram: Csatornahálózati üzemeltetett szennyvíz-
átemelők száma  

 
6.b.2. diagram: Rákötött csatornahálózati bekötések száma  

 
6.b.3. diagram: Új csatorna bekötések száma  

 
6.b.4. diagram: Új csatorna bekötések száma  

 
6.b.5. diagram: Meghibásodások számának alakulása 
csatornahálózaton  

 
6.b.6. diagram: Csatornahálózaton történt meghibásodások 
miatt a dugulások száma 

 
6.b.7. diagram: Meghibásodások alakulása a 
szennyvízátemelőkön 

 
6.b.8. diagram: Meghibásodások alakulása 
csatornabekötéseken 

 
6.b.9. diagram: Az ivóvíz hálózati hibák számának alakulása az 
elosztóhálózaton 

 
6.b.10. diagram: Az ivóvíz hálózati hibák számának alakulása a 
szerelvényeken 
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6. Vevői eredmények 

 

 
6.b.11. diagram: Az ivóvíz hálózati hibák alakulása az 
előfordulás helye szerint bekötéseken 

 

 
6.b.12. diagram: Mérőóra leolvasások száma 

 
6.b.13. diagram: Hiteles vízmérők aránya 

 
6.b.14. diagram: Módosított számlák aránya /összes kibocsátott 
számához viszonyítva 

 
6.b.15. diagram: Módosított számlák összege az összes 
kibocsátott számla összegéhez viszonyítva 

 

 
6.b.16. diagram: 1000 fogyasztóhelyre eső ügyfélszolgálati 
bejelentések száma 

 
6.b.17. diagram: Ivóvízbekötés átfutási ideje 

 
6.b.18. diagram: Írásos bejelentés, reklamáció elintézési ideje 

 
6.b.19. diagram: Átlagos várakozási idő az ügyfélszolgálaton 

 
6.b.20. diagram: Átlagos ügyintézési idő az ügyfélszolgálaton 

 

300

800

1 300

1 800

2006 2007 2008 2009

db
/é
v

Tény Nyírségvíz

100 000

200 000

300 000

400 000

2006 2007 2008 2009

db
/é
v

Tény Nyírségvíz

90

92

94

96

98

100

2006 2007 2008 2009

%

Tény Nyírségvíz

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2006 2007 2008 2009

%

Tény Nyírségvíz

0,0

0,5

1,0

1,5

2006 2007 2008 2009

%

Tény Nyírségvíz

100

300

500

700

2006 2007 2008 2009

db

Tény Nyírségvíz

0

2

4

6

8

10

2008 2009

na
p

Tény Nyírségvíz

5

7

9

11

13

15

2008 2009

na
p

Tény Nyírségvíz

0

2

4

6

8

10

2008 2009

pe
rc

Tény Nyírségvíz

0

5

10

2008 2009

pe
rc

Tény Nyírségvíz



34/48 

7. Munkatársi eredmények 

 

7. Munkatársi eredmények 
7.a Érzékeléseken és észleléseken alapuló 
vélemények 

 
7.a.1. diagram: A dolgozói elégedettség vizsgálatban résztvevők  
aránya a teljes munkavállalói létszámhoz viszonyítva 

 
7.a.2. diagram: Elégedettség a cég jövőjére vonatkozó 
elképzelésekkel 

 
7.a.3. diagram: Elégedettség a közvetlen vezetőkkel 

 
7.a.4. diagram: Elégedettség a dolgozók bevonásával 

 

 
7.a.5. diagram: Elégedettség a szakmai elismeréssel, 
megbecsüléssel 

 
7.a.6. diagram: Elégedettség az erkölcsi elismerésekkel 

 
7.a.7. diagram: Elégedettség a dogozói ötletek, újítások 
meghallgatása, elismerése terén 

 
7.a.8. diagram: Elégedettség a szociális, jóléti juttatásokkal 

 
7.a.9. diagram: Elégedettség a fizetéssel 
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7.a.10. diagram: Karrierlehetőséggel való elégedettség 

 
7.a.11. diagram: Elégedettség az egyéni képességek 
kibontakoztatásával, önmegvalósítási lehetőséggel 

 
7.a.12. diagram: Elégedettség a szakmai fejlődési lehetőséggel 

 
7.a.13. diagram: Elégedettség a humánpolitikai tevékenységgel, 
adminisztráció pontosságával 

 
7.a.14. diagram: Elkötelezettség 

 
7.a.15. diagram: Elégedettség a közvetlen munkakörnyezettel 

 
7.a.16. diagram: Elégedettség a munkaeszközökkel   

 
7.a.17. diagram: Elégedettség a cégen belüli kommunikációval 

 

7.b. Teljesítménymutatók 

 
7.b.1. diagram: Belépő munkavállalók száma 

A 2010. évi kiemelkedő létszám növekedés oka a szolgáltatási 
terület bővülése. 

 
7.b.2. diagram: Kilépő munkavállalók száma 
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7.b.3. diagram: Átlag életkor 

 
7.b.4. diagram: Fizikai munkavállalók átlagos statisztika 
létszáma 

 
7.b.5. diagram: Szellemi munkavállalók átlagos statisztikai 
létszáma 

 
7.b.6. diagram: Táppénzes napok számának alakulása 

 

 
7.b.7. diagram: Munkahelyi balesetek száma 

 
7.b.8. diagram: Diplomások munkavállalók száma 

 
7.b.9. diagram: Szakmunkás végzettségű munkavállalók száma 

 
7.b.10. diagram: Fogyasztói kapcsolatokhoz kapcsolódó 
kommunikációs képzésben résztvevők száma 

 
7.b.11. diagram: Munkavállalókra fordított oktatási költségek a 
bérköltségek arányában 

 
7.b.12. diagram: Munkavégzéshez szükséges továbbképzésben 
résztvevők száma (fizikai állomány) 
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7. Munkatársi eredmények 

 

 
7.b.13. diagram: Cafeteria  keretösszege 

 
7.b.14. diagram: Cafeteria elemek száma 

 
7.b.15. diagram: Teljesítményösztönző bérköltség aránya a 
teljes bérköltséghez viszonyítva 

 
7.b.16. diagram: Törzsgárda tagok aránya a teljes munkavállalói 
létszám figyelembevételével 

 
7.b.17. diagram: Dolgozói projektek száma 

 

7.b.18. diagram: Projektmunkában résztvevők aránya 
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8. Társadalmi Eredmények 
8.a Érzékeléseken és észleléseken alapuló 
vélemények 
Részvénytársaságunkat és jogelődjét megalakulása 
(1950) óta a társadalmi szerepvállalás úttörőjeként 
tartották és tartják számon. Ezen törekvéseinket olyan, 
máig jelentős hatással bíró építkezések, városi léptékű 
nagyberuházások jelzik, melyek azóta már vagy önállóan 
üzemelnek, vagy az önkormányzat tulajdonába kerültek és 
maradandó értékként szolgálják szűkebb és tágabb 
környezetünk érdekeit (→8.a.1. táblázat). 

„Társadalmi” célú 
beruházás 

Eredmény 

„Vízműves” óvoda és 
bölcsőde 

városrész megteremtése 

96 lakás 
otthonteremtés, városrész 
megteremtése 

Sportuszoda (Kecskemét) rekreáció, sport 

Kemping, Tó Hotel, Szauna 
Hotel (Kecskemét) 

idegenforgalom 

Kodály Intézet felújítása kultúra 

SOS Gyermekfalu építése városrész megteremtése 

erdősítés, erdőkezelés városi zöldfelületek növelése 

50 ha-os záportározó 
rendszer kialakítása 

homokhátsági vízháztartási 
problémák 

Szabadidőpark 
rekreáció, 
rendezvényszervezés 

8.a.1. táblázat A társadalom számára meghatározó 
„vízműves” beruházások 

A BÁCSVÍZ Zrt. célja továbbra is az, hogy a 
rendelkezésére álló eszközök hatékony felhasználásával 
megőrizze és erősítse elismertségét, javítsa társadalmi 
megítélését, növelje az érdekeltek bizalmát.  
Stratégiai célunk - a minőség és környezeti politikánkkal, 
alapértékeinkkel összhangban - a trendszerű, benchmark 
adatokkal összehasonlítható, az érintettek igényeit, 
elvárásait tükröző, folyamatosan javuló eredmények 
elérése. Ennek érdekében három évente szegmentált 
elégedettség mérést végzünk. 
A Zrt. társadalmi hatása 2007. évi első felmérésének 
célja volt, hogy vizsgálja és értékelje a BÁCSVÍZ Zrt. 
társadalomban betöltött szerepének megítélését.  
Társaságunk széles kapcsolatrendszeréből olyan 
szegmentumokat jelöltünk ki, amelyek működésében 
jelentős társadalmi szereppel bírnak. A fő hangsúlyt nem a 
minta nagyságára, hanem a megfelelő összetételre 
helyeztük. A kialakított főbb szegmensek az egyesületek, 
médiumok, iskolák, alapítványok, illetve az egyéb 
szervezetek voltak. 
A megkérdezést telefonos kérdezési technikával, kötött 
formában, előre kialakított kérdőív segítségével 2007-ben 
hajtottuk végre úgy, hogy valamennyi szegmensből 

arányosan kerüljenek be a megkérdezettek. Az adatok 
elemzésére a GAP analízist alkalmaztuk. 

 
8.a.1. diagram: A BÁCSVÍZ Zrt. tevékenységeinek 

társadalmi megítélése 
 

A bemutatott szempontok elégedettségének vizsgálata azt 
mutatja, hogy 
- a munkavállalói eredmények, 
- a szociális érzékenység, 
- a jogszabályok szerinti működés és  
- az adatvédelmi intézkedések vonatkozásában  
teljes körű az elismertség.  
A legalacsonyabb értékek (90% vagy ez alatt), illetve a 
megfogalmazott javaslatok értékelése alapján az alábbi 
intézkedések történtek: 
- arculati kézikönyv felülvizsgálata, teljes körű 

arculatváltás 2009. január elsejétől, 
- az internetes és a belső intranetes honlapunk 

megújítása 2010-ben, 
- kommunikációs munkatárs, majd kommunikációs 

referens megbízása, 
- Esélyegyenlőségi terv kidolgozása, hatályba 

léptetése és alkalmazása 2009-ben, 
- „Vízhíradó” c. tájékoztató szerkesztése és 

számlamellékletként történő megküldése, 
„Csatornahasználati ismeretek” c. ismertető az 
internetes honlapunkon, 

- 2008. óta Éves jelentés közzététele, melyet 
valamennyi tulajdonos önkormányzat képviselőjének 
eljuttat, 

- a víz minőségének megőrzése érdekében 
Karbantartási terv szerinti öblítések elvégzése a 
hálózaton, 

- tájékoztatás a tervezhető karbantartásokról és 
rekonstrukciókról, illetve a jelentősebb hibaelhárítási 
munkákról a helyi médiumokban. 
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A megkérdezettek 38%-a az elégedettség és a fontosság 
értékelésén túl saját szóbeli véleményét is elmondta, 
melyek megerősítik a korábbiakban tapasztalt megítélést 
(8.a.1 táblázat). 

 
8.a.2. diagram: Szegmentált átlagos 

elégedettség és fontosság a BÁCSVÍZ Zrt. 
kapcsolatrendszerében 

A Zrt. társadalmi hatásának ismételt (2010. évi) 
felmérése a szervezeti önértékeléssel párhuzamosan 
folyamatban van, célunk, hogy az elégedettség a 2007. 
évi adatokhoz képest javuljon. 

Pozitív vélemények Válaszadó 

Pozitív kép, jól működő 
szervezet. 

Zöldszem Alapítvány 
Kiskunfélegyháza 

Példa értékű, mint munkaadó, 
mint pártfogó, fontos, hogy a 
gyermekeink tisztába legyenek 

az értékeinkkel. 

Helvéciai Alapítvány 

Rend van a társaságnál. Kecskeméti Lapok 

Jók vagytok! Petőfi Népe 

Pozitív a vélemény a 
Szabadidőközpontról. 

Nagyon vigyázni kell rá, nem 
szabad másnak átengedni. 

Horgászegyesületek BK 
megyei Szövetsége 

A BÁCSVÍZ Zrt. nagyon fontos 
szerepet tölt be a város 

életében. 
Állami Erdészeti Szolgálat 

Hozzáállása, segítőkészsége 
maximális. 

Gong Rádió Kecskemét 

8.a.1. táblázat: Szóban elhangzott vélemények 
 

8.b Teljesítménymutatók 
Működésünk alapvető jellemzője a természeti erőforrások 
takarékos igénybevétele, az esetleges szennyezések 
megelőzése, a környezet terhelésének csökkentése 
(→8.b.1. diagram). 

 
8.b.1 diagram.: Földgáz felhasználásának csökkenése a 

kecskeméti szennyvíztisztító telepen 

A fosszilis energiahordozók nagyobb arányú kiváltása 
érdekében – a csatornaszolgáltatási ágazat 
koordinálásával – kísérleti energiafűz és -nyár ültetvény 
létesült a Csukás-éri csatorna árterében 5-5 hektár 
területen.  
A veszélyes hulladékok kezelésének szigorú 
szabályozása alapozta meg a környezetirányítási rendszer 
kiépítésének egyik legfontosabb feltételét, a jogkövető 
magatartás biztosíthatóságát. 
Az ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú 
Irányítási Rendszer (KIR) kiépítését a Részvénytársaság 
négy telephelyén 1999-ben kezdtük meg, eredményes 
tanúsítására 2000 júliusában került sor (→2.c. és 3.e. 
fejezet).  A tanúsítás eredményeként kiható minőség- és 
környezettudatos működés fogyasztóink, valamint a 
hatóságok bizalmának erősödését vonta maga után. 
A tanúsítást követő években indult el a szelektív 
papírhulladék gyűjtés, a használt étolaj begyűjtése, a 
hőszivattyús fűtési rendszer alkalmazása, központi 
irodaház hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje és 
fűtésrekonstrukciója. Az elavult technológia és a 
távvezetékek kiváltása mellett a levegőterhelés 
csökkentése volt a célja fűtési rendszereink 
decentralizálásának, korszerűsítésének (→8.b.2. 
táblázat).  

Év SO2 kibocsátás (kg) 

2007 834,41 

2008 628,01 

2009 420,2 

8.b.2. táblázat: Légszennyező anyag kibocsátás 
csökkenése 

Munkatársaink segítőkészségét igazolja, a 2009-ben a 
Kőrös-menti árvízkárosultak (Békés megyei Vízművek 
érintett dolgozói), 2010 áprilisában a Fővárosi 
Vízműveknél dolgozó – családi házát elvesztő – kollégánk 
számára történt gyűjtés. 2010 júniusában gyűjtést 
kezdeményeztünk a felsőzsolcai árvízkárosultak 
támogatására, melynek eredményeként a víziközmű 
ágazaton belül a 2. legtöbb befizetést teljesítettük az 
országban (19 szervezeti egységünk összesen 364.850.-
Ft-ot gyűjtött). A BÁCSVÍZ Zrt. a károsultak és a 
mentésben résztvevők ellátására ásványvizet szállított a 
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helyszínre, ezen kívül kollégáink személyesen, technikai 
eszközökkel is segítették a kárelhárítást. 
A vörösiszap katasztrófa áldozatait Társaságunk a „Víz 
az élet” alapítványon keresztül segítette. 
A BÁCSVÍZ Zrt. Szakszervezete - 325 munkatársunk 
adományából - 553.000.-Ft-ot gyűjtött össze és juttatott el 
a tűzkárt szenvedett kiskunfélegyházi munkatársunk 
támogatására lakóháza mielőbbi újjáépítése érdekében. 
A kisgyermekes családok örömére évek óta rendszeresen 
jár Társaságunkhoz a Mikulás, melyre valamennyi érintett 
kollegánk és családja meghívást kap, illetve minden évben 
lehetőséget biztosítunk nyugdíjasaink számára is egy 
kötetlen, vacsorával egybekötött találkozóra. 
A BÁCSVÍZ Zrt. - a pénzügyi lehetőségeihez mérten - 
támogatási alapelvei szerint támogat egyesületeket, 
alapítványokat, ifjúsági szervezeteket, szakmai, sport, 
kulturális és hagyományőrző rendezvényeket, mellyel a 
közösségi és kulturális élet segítését, a 
környezettudatosság javítását célozza meg.  
Támogatási kérelmeket jellemzően a működési 
területünkről fogadunk be, melyeket az igazgatóság 
elbírálása után az üzleti tervben erre a célra elkülönített 
összegből - a kisebb településeinkre is figyelemmel – a 
tulajdoni hányad, vagy a tervezett árbevétel arányában, 
alapelveink figyelembe vételével igyekszünk kielégíteni. 

Év 
Támogatási összeg 

Ft/év 
Támogatott szervezetek 

db 
2008 5.783.000 57 

2009 6.108.000 62 

2010 6.762.000 83 

8.b.3. táblázat: A BÁCSVÍZ Zrt. által nyújtott támogatások 

Részvénytársaságunk kiemelt, névadó támogatója a 
BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Clubnak.  
Társaságunk, illetve jogelődje megvalósítója volt, egyben 
egyik jelenlegi kezelője a Kecskeméti Széktó 
Szabadidőközpont helyi jelentőségű 
Természetvédelmi Területnek. 
A természetvédelmi elkötelezettségünket igazolja a 
Mercedes beruházáshoz kapcsolódó ivóvíz 
nyomóvezeték építésének felfüggesztése, majd a 
költési időszakot követő folytatása a parti fecskék 
munkaárok falában történő fészkelése miatt. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, az Európai 
Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Zöld ernyő – 
kecskemétiek az élhetőbb környezetért” projekt a Zrt. 
együttműködésével valósult meg, amelynek célja a 
kecskeméti lakosság figyelemét felhívó, tájékoztató, 
cselekvésre ösztönző kampány megvalósítása a 
fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás 
fejlesztése érdekében. Rendezvényeivel, színes 
programjaival, felhívó, tájékoztató, cselekvésre ösztönző 
kampányaival több, mint 14 000 érdeklődőt vonzott. Az 
első sikeres év után 2010-11-ben folytatódik a munka, a 

környezettudatos magatartás cselekvési alternatíváinak 
bemutatása. 
A program célja, hogy a kecskeméti lakosság figyelemét 
felhívja a fenntartható fejlődésre, a környezettudatos 
magatartás fejlesztésére. Meggyőző, interaktív formában, 
megtapasztalható módon kívántuk a környezettudatos 
magatartás lehetséges alternatíváit bemutatni. 
Az pályázati önerőt biztosító BÁCSVÍZ Zrt. a szakmai 
programokba is bekapcsolódott: „A víz útja a pohárig” 
című előadásával 2009-2010-ben Kecskeméten a 
Hunyadi, a Rákóczi és a Hosszú utcai általános 
iskolákban, a Ward Mária Leánygimnáziumban, valamint a 
Lestár Péter Egységes Középiskola és Szakiskolában és 
a Németh László Gimnázium esti tagozatán. Iskolai 
programokon, a kiemelt rendezvényeken papírpohárból 
ihattak vizet a szomjas érdeklődők. 
A jeles napokhoz - Föld Napja, Víz Világnapja, Madarak 
- Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap - kötődő 
rendezvényekkel a lakosság azon csoportjait is elértük, 
akik eddig nem érdeklődtek a téma iránt, de a sokszínű 
program felkeltette érdeklődésüket, így elért hozzájuk a 
célzott információ is. A rendezvényeken 
bemutatósátrainkban interaktív módon hívtuk fel a 
figyelmet az ivóvízkincs megőrzésének fontosságára. 
Nemcsak víziközmű-szolgáltatói, hanem egyéb 
minőségünkben is részt veszünk a helyi közösségek 
életében. Az ismeretterjesztés, hagyományok ápolása 
melletti elkötelezettségünket igazolja a Kunszentmiklósi 
Üzemmérnökség ivókúttal ellátott emlékhelye, melyet a 
város közműves ivóvízellátásának 50. évfordulójára 
készítettünk el ipartörténeti jelentőséggel is bíró éktolózár 
bemutatásával.  
Nagy jelentőséget tulajdonítunk az oktatásban való 
részvételüknek. Folyamatos az érdeklődés a szakirányú 
felsőfokú hallgatók gyakorlatra történő fogadása iránt, a 
két hetes munkavégzést meghaladó gyakornokaink száma 
6-10 fő évente. E mellett munkatársaink konzulensként is 
szerepet vállalnak szakdolgozó hallgatók 
diplomamunkájához. 
Munkatársaink szakmai, illetve ismeretterjesztő 
előadásokat tartanak, melynek jó példája a Kocsis Pál 
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Szakközépiskolával kialakított együttműködés a 
környezetvédelmi és vízgazdálkodási technikusi 
képzésben. 
Meghívás esetén általános iskolák, illetve nyugdíjas 
klubok, valamint a Kecskeméti Regionális Képző Központ 
előadói felkéréseinek is eleget teszünk. 
A víziközműves szakmához közvetlenülés közvetett 
módon kötődő versenyek, konferenciák támogatását, 
lebonyolítását kiemelkedően fontos feladatnak tartjuk 
(→8.b.4. táblázat).  
A környezeti tudatformálás fontosságát felismerve 
rendszeresen, minden év tavaszán nyitott kapukkal várják 
telephelyeink a látogatókat. A Víz Világnapján (március 
22-én) a vízmű telepeinkkel, a Föld Napján (április 22-én) 
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szennyvíztisztító telepeinkkel ismerkedhetnek az 
érdeklődők. 
Ezen alkalmakkor a telepeken dolgozó kollégák 
bevonásával történik a több száz gyermek és felnőtt 
érdeklődő tájékoztatása a víz- illetve a szennyvíztisztítási 
technológiákról.  
 

BÁCSVÍZ Zrt. által szervezett szakmai rendezvények 

Ügyfélszolgálati verseny 2007. 

XIII. Víziközmű Laboratóriumi Értekezlet 2007. 

Országos Víziközmű Szerelőverseny 2009. 

IX. Víziközmű Ágazati Humánpolitikai 
konferencia 

2010. 

Támogatott szakmai rendezvények 

Magyar Kémikusok Egyesületei Vegyész 
Napok 

2008. november 

Magyar Hidrológiai Társaság Víziközmű 
Tagozat alakuló ülés 

2009. április 

VKDSZ (Vízügyi Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezete) ülés 

2009. november 

ÁNTSZ tájékoztató a 201/2001. 
Kormányrendelet követelményeiről 

2010. március 

Országos csatornás konferencia 1996., 1997., 
1998., 1999., 
2003. 

Korszerű szennyvíztisztítási eljárások 2008., 2009. 

Beszállítók által szervezett szakmai napok  

8.b.4. táblázat Szakmai rendezvények 

Különböző települési, részönkormányzati 
rendezvényeken társaságunk rendszeresen megjelenik, 
ahol a munkatársak vizet osztanak és szakmai 
tájékoztatást adnak szolgáltatásainkról. 
A Magyar Vöröskereszt és a Zrt. közös szervezésében 
2008 februárjában történt az első „bácsvizes” véradás. Az 
elmúlt három évben alkalmanként több mint 90 dolgozó 
segítette ezt a jó ügyet a cég különböző területeiről. 
Fontos feladatunknak tartjuk képviseletünket, 
részvételünket a szakmai szervezetekben, 
egyesületekben, alapítványokban. Önkéntes 
munkájával több vezetőnk és munkatársunk járul hozzá a 
szakmai, társadalmi célok megvalósulásához (→8.b.5. 
táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztség Szervezet 
elnök-vezérigazgató MAVÍZ elnök, 

Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökségi tag 

szolgáltatási vezérigazgató 
helyettes 

BÁCSVÍZ KVSC elnöke 

csatornaszolgáltatási 
ágazatvezető főmérnök 

MAVÍZ szennyvíz szakmai 
testület tagja, Alsószéktóért 
Egyesület elnökhelyettese 

kiskunfélegyházi 
üzemmérnökség vezető 

Zöld Szem Alapítvány 
elnökhelyettese 

kunszentmiklósi 
üzemmérnökség vezető 

Megértés Alapítvány 
kuratórium elnöke 

tiszakécskei üzemmérnökség 
vezető 

Tiszakécskei Önkormányzat 
Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottságának tagja, 
valamint a Vagyonvédelmi és 
Bűnmegelőzési Alapítvány 
kuratórium tagja.  

tiszakécskei csatornázási 
üzemvezető 

önkormányzati képviselő, 
valamint a Tiszakécskei 
Csatorna-víziközmű 
Beruházó Társulat elnöke 

8.b.5. táblázat Munkatársaink részvétele társadalmi 
szervezetekben 

 

A BÁCSVÍZ Zrt. a térség meghatározó 
közműszolgáltatójaként arra törekszik, hogy a 
továbbiakban is kiszámítható, megbízható munkaadó 
legyen, hiszen 60 éves fennállása óta közel 6000 
munkatársának és családjának nyújtott jó 
munkakörülményeket és biztos megélhetést. 
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9. Kulcseredmények 
9.a Kulcsfontosságú stratégiai eredmények 

 
9.a.1. diagram: Értékesítés nettó árbevétele 

 
9.a.2. diagram: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

A 2009. évi csökkenés oka az ivóvízminőség-javító program 
támogatása érdekében elkülönített pénzeszköz. 

 
9.a.3. diagram: Adózott eredmény 

 
9.a.4. diagram: Adózás előtti eredmény 

 
9.a.5. diagram: Saját tőke 

 
9.a.6. diagram: Bruttó üzemeltetett eszközérték [bérleti díjas 
szerződés keretében üzemeltetett nélkül] 

 
9.a.7. diagram: Bérleti díjas szerződés keretében üzemeltetett 
vagyon 

 
9.a.8. diagram: Az értékesített ivóvíz mennyiségének alakulása 

 
9.a.9. diagram: A kiszámlázott szennyvíz mennyiségének 
alakulása 

 
9.a.10. diagram: Vizsgálatok száma és a nem megfelelő 
vizsgálati eredmények aránya (szennyvíz) 
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9.a.11. diagram: Vizsgálatok száma és a nem megfelelő 
vizsgálati eredmények aránya (ivóvíz) 

 
9.a.12. diagram: Az üzemeltetett ivóvízhálózat változása 

 
9.a.13. diagram: Az üzemeltetett csatornahálózat változása 

A 2008. évi növekedés a Kecskemét és környékének ISPA 
csatornázási beruházásából ered. 

 
9.a.14. diagram: Beruházási ráfordítások alakulása 

 

 

 

9.b Kulcsfontosságú teljesítménymutatók 

 
9.b.1. diagram: Az értékesített ivóvíz aránya a termelt 
vízmennyiség %-ában 

 
9.b.2. diagram: Az értékesített szennyvíz aránya a befolyó 
szennyvíz mennyiségéhez viszonyítva 

 
9.b.3. diagram: 1 főre jutó nettó árbevétel 

 
9.b.4. diagram: 1 dolgozó által üzemeltetett hálózat (víz és 
csatorna) 

 
9.b.5. diagram: Tőkeellátottsági mutató 
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9.b.6. diagram: Eladósodottság mértéke 

 
9.b.7. diagram: Rövid távú likviditás I. 

 
9.b.8. diagram: Dinamikus likviditás 

2009. évi visszaesés oka, hogy Társaságunk a szokásos 
mértéket meghaladó mértékű céltartalékot képzett az 
ivóvízminőség-javító program miatt. 

 
9.b.9. diagram: Az ivóvíztermelés fajlagos energia felhasználása 

 
9.b.10. diagram: A szennyvízelvezetés fajlagos energia 
felhasználása 

 
9.b.11. diagram: A szennyvíztisztítás fajlagos energia 
felhasználása 

 
9.b.12. diagram: A minősített beszállítók számának alakulása 

 
9.b.13. diagram: Készletek forgási sebessége 

 
9.b.14. diagram: Tárgyi eszközök fedezettsége 

 
9.b.15. diagram: Az éves amortizáció alakulása az összköltség 
%-ában 
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9.b.16. diagram: A karbantartási költségek alakulása az 
összköltség %-ában 

 
9.b.17. diagram: Határidőn túli kintlévőség az árbevétel %-ában 

 
9.b.18. diagram: Határidőn túli kintlévőség az összes 
kintlévőség %-ában 

 
9.b.19. diagram: Ivóvíz szolgáltatás fajlagos üzemeltetési 
költsége 

 
9.b.20. diagram: Csatornaszolgáltatás fajlagos üzemeltetési 
költsége 

 
9.b.21. diagram: Közelítő cash flow 

 
9.b.22. diagram: Tőkearányos jövedelmezőség (ROE) 

 
9.b.23. diagram: Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) 

 
9.b.24. diagram: Eszközarányos eredmény (ROA) 

 
9.b.25. diagram: EBIT/ Összes eszköz 
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9.b.26. diagram: 1 alkalmazottra eső üzemi eredmény 

2009. évi visszaesés oka szintén az ivóvízminőség-javító 
program miatt képzett céltartalék. 

 
9.b.27. diagram: 1 bekötésre jutó veszteség 

 
9.b.28. diagram: 1 alkalmazottra eső üzemeltetett eszközérték 

 
9.b.29. diagram: Bértömeg aránya az összes költség %-ban 

 
9.b.30. diagram: Biztosítási költségek aránya az összes költség 
%-ban 

 
9.b.31. diagram: Bankköltségek aránya az összes költség %-
ban 

 
9.b.32. diagram: Átlagbér 

 
9.b.33. diagram: Oktatási költségek az összes költség %-ában 

 
9.b.34. diagram: Árbevétel arányos üzemi eredmény 

 
9.b.35. diagram: Átlagos beszedési idő  
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9. Kulcseredmények 

 

 
9.b.36. diagram: Ivóvíz elosztóhálózati hibák a hálózat hosszára 
vetítve  

 
9.b.37. diagram: BOI5 koncentráció csökkenése a 
szennyvíztisztítás során - 100 000 lakosegyenérték feletti 
kapacitású szennyvíztisztítóban  

 
9.b.38. diagram: összes Nitrogén koncentráció csökkenése a 
szennyvíztisztítás során - 100 000 lakosegyenérték feletti 
kapacitású szennyvíztisztítóban  

 
9.b.39. diagram: P koncentráció csökkenése a 
szennyvíztisztítás során - 100 000 lakosegyenérték feletti 
kapacitású szennyvíztisztítóban 
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