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Szeretettel köszöntöm Önt, aki most kiadványun-
kat a kezében tartja. Megtisztelő számunkra az 
érdeklődése, és bízom benne, hogy akár a tulajdo-
nos képviselőjeként, akár szakmai érdeklődőként 
vagy cégünk munkavállalójaként, az Éves Jelentést 
lapozgatva hasznos információkat talál majd, 
melyeket munkájához, döntéseihez a jövőben fel 
tud használni.

Visszapillantva a 2014-es esztendőre, azt látom, 
hogy a 2013-ban bekövetkezett jelentős változások 
alapvetően rendezték át a víziközmű-szolgáltatók 
életét, gondolkodását és belső folyamatait. Minden 
működési engedéllyel rendelkező szolgáltatónak 
meg kellett találni a válaszokat azokra a kérdésekre, 
melyeket a megváltozott jogszabályi környezet, az 
ágazati különadó bevezetése és a lakossági árbe-
vétel csökkenése együttesen okoztak.

A mi esetünkben a válaszok időben megszülettek 
és - amint az a számokból látható - eredményre 
vezettek. Ehhez kellett a vállalkozási munkák elő-
térbe helyezése, és az ezekből származó több mint 
500 millió Ft árbevétel elérése. Szükséges volt a 
folyamataink átgondolása és újraszabályozása, és 
nélkülözhetetlenek hozzá az elhivatott és felkészült 
munkatársaink, akik sokszor, sok helyen, rugalma-
san és fáradhatatlanul dolgoztak és dolgoznak a 
közösen kitűzött célokért.

Működési területünkön felpörögtek a beruházási 
programok. Alig van olyan település, ahol ne len-
nének az utcák felbontva valami „víziközműves 
dolog” miatt. 30 milliárd Ft értékű víziközmű vagyon 
jön létre a szemünk láttára ebben az időszakban! 

Állítom, hogy ilyen mértékű víziközmű fejlesztés a 
„híres hőskorban” volt utoljára!

Összefoglalva:  
A 2013. évi krízis ellenére kitartóan fejlődünk!

Munkánknak látható és kézzel fogható eredményei 
vannak.
Új üzemmérnökségi központot adtunk át Nagykő-
rösön, ahol immár színvonalas körülmények között 
tudjuk ügyfeleinket fogadni, és ugyanezt tervezzük 
megvalósítani Cegléden is.
Gazdálkodásunk mérlege pozitív. 
Pénzügyi helyzetünk stabil.
A Legjobb Munkahely felmérés során - munkatársa-
ink visszajelzése alapján - munkáltatóként az 5-ből 
4 kulcsmutató esetében elérjük, vagy meghaladjuk 
a dobogóra állt világcégek átlagát!

Ezúton is megköszönöm minden munkatársamnak, 
tisztségviselőinknek és támogató részvényeseinknek 
a víziközmű szolgáltatás érdekében 2014 elvégzett 
munkájukat. Munkatársaimnak külön köszönöm, 
hogy vállalták a vállalkozói lét nehezebb körülmé-
nyeit, és sikerre vitték cégünket 2014-ben is.

2015-re még nem könnyű optimistán tekinteni, 
mert immár 2 éve tart e nehéz időszak a víziközmű 
szektorban. 
Munkatársaimmal együtt azonban meggyőződés-
sel és kitartással szeretnénk folytatni az utat és 
továbbra is töretlen lendülettel végezni munkánkat 
az ügyfelek szolgálatában.

Tisztelt Olvasó!

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató
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Bemutatkozás

Az 1950-ben alapí-
tott Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű 

Vállalat 1991. december 31-én alakult át - az 
országban elsőként - víziközmű szolgáltató gazdasági 

társasággá.Alapszolgáltatásaink a vízszolgáltatás és csa-
tornaszolgáltatás, melyek mellett kiegészítő szolgáltatásokkal 

(vízminőség-ellenőrzéssel, vízmérő- és szivattyújavítással, vízhálózat-vizs-
gálattal, csatornahálózat-vizsgálattal, térinformatikai adatszolgáltatás-

sal, műszaki tervezéssel, mélyépítéssel, szállítással és gépjármű-javítással, 
kertészeti tevékenységgel, komposzt értékesítéssel) is állunk fogyasztóink és 

partnereink rendelkezésére.  A BÁCSVÍZ Zrt. napjainkra az ország 12 legnagyobb 
víziközmű-szolgáltatójának egyike, alkalmazotti létszáma 2015-re már meghalad-
ta a 650 főt, árbevétele a  7,3 milliárd Ft-ot. A Társaság elsődleges prioritásai 
között szerepel a szolgáltatás biztonsága, minősége, a környezet védelme, 

a rendelkezésre álló víziközmű-vagyon értékének megőrzése, folyamatos 
fejlesztése – fogyasztóink és tulajdonosaink elégedettsége mellett.

Cégünk kiváló kapcsolatokat ápol a szakmai szervezetekkel, meghatározó 
tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek (MaVíz), amely a magyaror-

szági víziközmű-szolgáltatók érdekképviseleti szerve. Munka-
társaink tevékenyen részt vesznek a Szövetség szakmai 

bizottságainak és munkacsoportjainak és Elnöksé-
gének munkájában.

A MAGYAR VÍZIKÖZMŰ SZÖVETSÉG
TAGSZERVEZETEI KÖZÖTT A
BÁCSVÍZ HELYEZÉSE:

MECHANIKAI,
BIOLÓGIAI

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 
KAPACITÁS
ALAPJÁN

ÖSSZES 
TEVÉKENYSÉG 

VÁRHATÓ NETTÓ 
ÁRBEVÉTELE

ALAPJÁN

KÖZMŰVEK
TÁRGYI 

ESZKÖZEINEK 
BRUTTÓ ÉRTÉKE 

ALAPJÁN

AZ ELLÁTOTT 
TERÜLET ÖSSZES 

LAKOSSÁGA
ALAPJÁN

TISZTÍTÓMŰBE 
ÉRKEZŐ

SZENNYVÍZ
ALAPJÁN

VÍZMŰ
VÍZTERMELŐ 
KAPACITÁSA

ALAPJÁN

EGY M3

SZÁMLÁZOTT 
SZENNYVÍZRE JUTÓ 
VILLAMOSENERGIA 

FELHASZNÁLÁS
ALAPJÁN

TERMELT
IVÓVÍZ

ALAPJÁN

VÍZHÁLÓZAT 
HOSSZA 

(BEKÖTŐVEZETÉK 
NÉLKÜL)
ALAPJÁN

ÁTLAGOS 
ÁLLOMÁNYI 

LÉTSZÁM
ALAPJÁN

FELHASZNÁLÓI 
EGYENÉRTÉK

ALAPJÁN
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Tulajdonosi kör, vezetés

Kurdi Viktor 
elnök

Ivanics István
dr. Iványosi Szabó András

Lőrincz Tibor
Szíjj László
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Sipos László 
elnök

dr. Czuczi Mihály
dr. Fenyvesi Máté

Lesi Árpád
Praksch László
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KÖNYVVIZSGÁLÓ:
NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft.,
képviselője: Czibulkáné dr. Németh Emília

A Társaság operatív munkáját 6 fős ÜGYVEZETÉS irányítja:

Kurdi Viktor  elnök-vezérigazgató
Szigeti Tibor  szolgáltatási vezérigazgató-helyettes
Aczél Péter  gazdasági igazgató
Balogh Zoltán  vízszolgáltatási ágazatvezető főmérnök
Ivaskó Csaba  beruházási és fejlesztési főmérnök
Sütő Vilmos  csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök

A munkavállalók érdekeit a Társaságnál SZAKSZERVEZET és
ÜZEMI TANÁCS is képviseli, melyek vezetői: 

Kollárikné Bóka Magdolna ÜT elnök 
Tóth József  SZB titkár
Praksch László  SZB elnök

TULAJDONOSOK
RÉSZVÉNYEK 

ÖSSZÉRTÉKE (E FT)
TULAJDONI 

ARÁNY
1 ÁGASEGYHÁZA 2 236 0,072%
2 APAJ 134 0,004%
3 APOSTAG 7 455 0,240%
4 BALLÓSZÖG 19 568 0,631%
5 BUGAC 26 277 0,847%
6 BUGACPUSZTAHÁZA 14 288 0,461%
7 CIBAKHÁZA 67 0,002%
8 CSÉPA 67 0,002%
9 CSERKESZŐLŐ 67 0,002%

10 DUNAVECSE 15 095 0,487%
11 FELSŐLAJOS 2 920 0,094%
12 FÜLÖPHÁZA 4 690 0,151%
13 FÜLÖPJAKAB 3 044 0,098%
14 GÁTÉR 8 013 0,258%
15 HELVÉCIA 16 711 0,539%
16 IZSÁK 67 0,002%
17 JAKABSZÁLLÁS 15 686 0,506%
18 KECSKEMÉT 1 723 072 55,570%
19 KEREKEGYHÁZA 44 292 1,428%
20 KISKUNFÉLEGYHÁZA 502 431 16,204%
21 KOCSÉR 67 0,002%
22 KUNADACS 12 269 0,396%
23 KUNBARACS 5 622 0,181%
24 KUNPESZÉR 8 573 0,276%
25 KUNSZÁLLÁS 435 0,014%
26 KUNSZENTMÁRTON 67 0,002%
27 KUNSZENTMIKLÓS 78 614 2,535%
28 LADÁNYBENE 8 013 0,258%
29 LAJOSMIZSE 65 755 2,121%
30 LAKITELEK 43 143 1,391%
31 MAGYAR ÁLLAM 180 553 5,823%
32 MARTFŰ 67 0,002%
33 NAGYKŐRÖS 67 0,002%
34 NAGYRÉV 67 0,002%
35 NYÁRLŐRINC 22 364 0,721%
36 ORGOVÁNY 20 407 0,658%
37 ÖCSÖD 67 0,002%
38 PÁLMONOSTORA 12 362 0,399%
39 PETŐFISZÁLLÁS 8 169 0,263%
40 SZABADSZÁLLÁS 67 0,002%
41 SZALKSZENTMÁRTON 15 779 0,509%
42 SZELEVÉNY 67 0,002%
43 SZENTKIRÁLY 9 815 0,317%
44 TASS 15 468 0,499%
45 TISZAALPÁR 18 294 0,590%
46 TISZAINOKA 67 0,002%
47 TISZAKÉCSKE 157 259 5,072%
48 TISZAKÜRT 67 0,002%
49 TISZASAS 67 0,002%
50 TISZAUG 67 0,002%
51 VÁROSFÖLD 10 126 0,327%
52 CEGLÉD 100 0,003%
53 CEGLÉDBERCEL 100 0,003%
54 CSEMŐ 100 0,003%
55 JÁSZKARAJENŐ 100 0,003%
56 MIKEBUDA 100 0,003%
57 NYÁRSAPÁT 100 0,003%
58 TÖRTEL 100 0,003%

A BÁCSVÍZ Zrt. 2014. évben már három megyében, 48 településen végzett víziközmű-szol-
gáltatást, tulajdonosi körünk és működési területünk azonban 2015-re újabb 7 településsel 
bővült. A tulajdonosok részvényeinek összértéke 2015-től 3 100 704 ezer Ft. Az Igazgatóság 
és a Felügyelő Bizottság a részvényesek képviselőiből álló közgyűlés által választott 5, illetve 
6 tagú testület, melyeknek tagjait az üzemmérnökségekhez tartozó települések egyetértése 
alapján delegálják a tulajdonosok. 
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A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény értelmében 
2013. január 1-jén a víziközmű vagyon az ellátásért 
felelősökhöz háramlott át.

Az önkormányzati és állami tulajdonú víziköz-
műveket a BÁCSVÍZ Zrt. vagyonkezelési  vagy 
bérleti üzemeltetési formában üzemelteti.

A vagyonkezelési jogviszony esetén a Társaságunk 
által a víziközművek után elszámolt értékcsök-
kenés, bérletüzemeltetési szerződés alapján 
pedig a bérleti díj biztosítja a pótlási fedezetet 
a beruházási tervben szereplő, az önkormányzatok 
által jóváhagyott felújításokra és rekonstrukciókra. A 
víziközmű fejlesztéseket az ellátásért felelőssel kötött 
megállapodás alapján végezheti a BÁCSVÍZ Zrt. vagy 
az ellátásért felelős által megbízott vállalkozás. 

2014. évben az önkormányzati tulajdonban lévő 
víziközművek után elszámolt amortizációból  66 440 
ezer Ft-ot, bérleti díjból 240 770 ezer Ft-ot, saját 
tulajdonban lévő működtető eszköz és rendszerfüg-
getlen víziközmű után elszámolt értékcsökkenésből 
444 172 ezer Ft-ot fordítottunk beruházásra, illetve 
felújításra.

A saját tulajdonban lévő működtető és rendszer-
független víziközmű elemek vonatkozásában 2014. 
évben az alábbi jelentősebb beruházási és felújítási 
munkákat végeztük el, illetve beszerzések történtek:

• Izsáki úti irodaépület fűtéskorszerűsítése,
• nagykőrösi üzemmérnökségen garázs- és műhe-

lyépítés,
• tiszakécskei üzemmérnökségen fűtéskorszerűsítés 

és nyílászáró cserék,
• lajosmizsei szennyvíztisztító telepen vagyonvédelmi 

rendszer kiépítése,
• újonnan csatlakozott települések technikai támo-

gatása, irányítástechnikai, adatátviteli rendszer 
fejlesztése,

• gépészeti eszközök (szivattyúk, frekvenciaváltók) 
beszerzése és felújítása,

• központi integrált rendszerek fejlesztése, új licencek 
beszerzése,

• hardver és szoftver eszközök beszerzése,
• E-számla rendszer, E-ügyfélszolgálati portál fej-

lesztése,
• kontrolling tervező-, elemző rendszer bevezetése,
• amortizálódott gépjárművek cseréje, a bővülő 

feladatok ellátására új gépjárművek beszerzése.

A beruházások fedezete

ÜZEMELTETETT TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE
(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS  2013. év  2014. év Változás %

Saját tulajdon 5 156 893  5 486 156  106,38

Vagyonkezelt önkormányzati tulajdon  4 509 682 4 574 679 101,44

Bérüzemeltetett önkormányzati tulajdon 32 864 479  36 869 210 112,19

ÖSSZES ÜZEMELTETETT TÁRGYI ESZKÖZ
BRUTTÓ ÉRTÉKE  42 531 054 46 930 045 110,34
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Minőség- és környezetpolitikai elvek

KÜLDETÉSÜNK

JÖVŐKÉPÜNK

A Társaság a teljesítmény-mutatóinak 
folyamatos javítása mellett az európai 
normáknak, valamint a fogyasztói és 
tulajdonosi elvárásoknak mindenkor 
megfelelő, magas színvonalú víz- és 
csatornaszolgáltatást nyújtson.

A BÁCSVÍZ Zrt. a régió meghatározó 
víziközmű-szolgáltatójaként - ügyfelei, 
tulajdonosai és a társadalom elége-
dettsége mellett -, a szolgáltatás szín-
vonala, biztonsága, fenntarthatósága 
tekintetében is a legjobb eredményt 
elérő szolgáltatók közé tartozzon.

A BÁCSVÍZ Zrt. valamennyi munkatársa elkötelezett és felkészült a kor köve-
telményeihez mindenkor alkalmazkodó, magas szintű víziközmű-szolgáltatás 
nyújtására, a fogyasztók és valamennyi érdekelt fél megelégedettségének 
növelésére, a környezet védelmére. 
Ennek érdekében tevékenységét és szolgáltatásait az ISO 9001:2008 minőségirá-
nyítási rendszernek megfelelően, a környezet elemeivel összhangban végzi úgy, 
hogy folyamatosan az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer 
előírásaihoz igazodik. 

A BÁCSVÍZ Zrt. egyetért azzal, hogy a gazdasági növekedést és a környezet-
védelmet nem konfliktusként, hanem közös célként kell kezelni mind jelenleg, 
mind a jövőben.

A céljaink elérése érdekében az alábbiak érvényesülését tartjuk fontosnak:
• kinyilvánítjuk, hogy tevékenységünk középpontjában a fogyasztó áll, ennek 

érdekében elsőrendű feladatunk a fogyasztói igények teljes körű kielégítése, 
kapcsolataink folyamatos javítása,

• berendezéseink működtetése, technológiáink üzemeltetése, folyamataink szabá-
lyozása során az átláthatóságra, a hatékonyság folyamatos javítására törekszünk, 

• beszerzéseink, fejlesztéseink során tekintettel vagyunk a környezettudatos mű-
ködésre, az energia- és nyersanyag takarékos felhasználásra,

• a víz- és szennyvíztisztítási technológiák működtetése során rendszeresen ele-
mezzük a környezetre gyakorolt hatásokat, és intézkedünk, hogy a környezet 
terhelése csökkenő mértékű legyen,

• a tulajdonos önkormányzatokkal együttműködünk a közművek minőség- és 
környezettudatos fejlesztésében, a rekonstrukciók egyeztetett végrehajtásában, 

• a minőség- és környezetvédelmi célok elérése érdekében biztosítjuk alkalma-
zottaink folyamatos képzését,

• célkitűzéseinkről és elért eredményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk a tevé-
kenységünkkel érintett önkormányzatokat, fogyasztóinkat, partnereinket,

• vállaljuk az iskolai környezeti nevelési programok, természet- és környezetvédel-
mi vetélkedők támogatását, tevékenységünk rendszeres bemutatását, előadások 
tartását, szakmai konferenciák szervezését.  
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Szolgáltatási tevékenységünk 2014. évben területi-
leg három megyére terjedt ki, a Duna-Tisza közén 
Bács-Kiskun megye északi területére, Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében a Tiszazugi térségre és Pest 
megyében Apajra és Nagykőrös, Kocsér térségére.
A felhasználóink magas szintű kiszolgálása érde-
kében Társaságunk kecskeméti központja mellett 
üzemmérnökségeket működtet Kiskunfélegyházán, 
Tiszakécskén, Kunszentmiklóson, Kunszentmárton-
ban, Nagykőrösön. 2015-től Cegléd központtal új 
üzemmérnökséget hozunk létre.

Vízszolgáltatási alaptevékenységünk a vízterme-
lés, a víztisztítás és a vízelosztás biztosítása az 
üzemeltetési körünkbe tartozó vízellátó rendszereken. 
Vízbázisként – az Alföldre jellemzően – védett mély-
ségi rétegvizek állnak rendelkezésünkre, kivétel a 
Dunai Kistérségi Vízmű Tass-Gudmonfokon, ahol a 
Duna kavicsteraszára telepített parti szűrésű ku-
takat üzemeltetünk. A víztisztítás során – a korszerű 
technológiáknak köszönhetően – elsősorban akkor 
alkalmazunk vegyszereket, ha a közegészségügyi 
előírások megkövetelik a víz fertőtlenítését. Vízellátó 
rendszereinkben magas szintű üzembiztonság 
elérésére és fenntartására törekszünk, így az év 
minden napján megfelelő minőségben tudunk fo-
lyamatos szolgáltatást nyújtani felhasználóink 
számára. Fejlesztési programjaink célja szolgáltatásunk 
biztonságának és minőségének további javítása, a 
hatékonyság növelése.

Vízszolgáltatás

ÉRTÉKESÍTETT IVÓVÍZ MENNYISÉG MEGOSZLÁSA 2014.

KECSKEMÉTEN 

ÜZEM ÜZEMMÉRNÖKSÉG

ÜZEMIRÁNYÍTÁS

VIDÉKEN 

Víztermelési Üzem
Vízhálózati Üzem    

Kiskunfélegyháza,
Tiszakécske,
Kunszentmiklós,
Kunszentmárton,
Nagykőrös,
Cegléd

2 6

VÍZELLÁTÓRENDSZER TISZTÍTÓMŰ48 22

KECSKEMÉT

6 606 718 m3 1 356 183 m3 865 066 m3934 631 m31 014 611 m3 907 749 m3 

KISKUNFÉLEGYHÁZA TISZAKÉCSKEKUNSZENTMIKLÓS

KUNSZENTMÁRTON    NAGYKŐRÖS
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2014-ben az ivóvízminőség-javító program folyamat-
ban lévő fejlesztéseit figyelembe véve, az üzemeltetés 
biztonságát növelő beruházások mellett a korábbi 
években csatlakozó települések integrációjából adódó 
fejlesztések kerültek előtérbe.

KECSKEMÉTEN az üzemelés biztonsága szempontjából 
fontos beruházás volt az I. számú vízmű telepen a hűt-
ve szárító felújítása, az I.-II. számú vízmű 2-2 kútjához 
frekvenciaváltós hajtás kiépítése, valamint 10db kúthoz 
szintmérő szonda beszerzése. A vízbázis védelmet 
szolgálja a víztermelő kutak aknáinak vízszigetelése.
Az eszközbeszerzés területén jelentős tételt jelent a 
zajszint adatgyűjtő műszer beszerzése a Vízhálózat 
ellenőrzési csoport részére.

A KISKUNFÉLEGYHÁZA Üzemmérnökség szolgáltatási 
területén a Kiskunfélegyháza II. számú vízmű telepen 
energetikai célú beruházásokat végeztünk. Megvalósult, 
egy NA 250 mm-es átkötés cseréje NA 300 mm-esre, 
valamint a hálózati szivattyúhoz új frekvenciaváltó 
került beszerzésre.
 

TISZAKÉCSKE térségében jelentős felújítási tétel volt 
a tiszakécskei vízmű telepen a szűrőgépház kapcsoló-
szekrényének, és a szűrők indukciós áramlásmérőjének 
cseréje. A kapcsolószekrény átépítése a tervezés miatt 
áthúzódó beruházási tételként folytatódik 2015. évben. 
Az Üzemmérnökség épületénél energetikai szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházás volt a nyílászárók cseréje 
és a fűtési rendszer korszerűsítése.

A KUNSZENTMIKLÓS Üzemmérnökség szolgáltatási 
területén rendkívüli beruházásként valósult meg Sza-
badszálláson a Liszt Ferenc utcában 120 fm, Kunszent-
miklóson a Bibó Károly utcában útépítés miatt 230 fm, 
a Kálvin téren a főtér felújítása miatt 50fm vízvezeték 
kiváltása/rekonstrukciója.
Az üzemmérnökség eszközbeszerzései közül kiemelendő 
az indukciós áramlásmérő beszerzése a Tass-Gudmon-
foki vízmű telepre a szűrt víz méréséhez.

A KUNSZENTMÁRTON Üzemmérnökség területén a 
Kunszentmárton vízellátó rendszerén történt 
hálózati csomópont felújításokon túl jelentős 
beruházást az ivóvízminőség-javító programra 
tekintettel nem végeztünk.

A NAGYKŐRÖSI térségben kiemelt központi 
beruházásként befejeződött az új üzem-
mérnökségi telephely és épületeinek épí-
tése, átalakítása, felújítása, berendezése. 
Végrehajtottuk a Szabadság téri kút és a 
Törteli út mellett található kutak töme-
dékelését, megszüntetését. Kocséron 
vízminőség javítási céllal összekötésre 
kerültek a Táncsics Mihály utcai és a 
Petőfi utcai végvezetékek.

2014-ben az elosztóhálózatok, bekötővezetékek, vízhá-
lózati szerelvények és vízmérőhelyi meghibásodások 
javítása mellett kiemelt programként kezeltük a csat-
lakozott települések már korábban lejárt hitelesítésű 
vízmérőinek cseréjét, időszakos vízmérőcseréket.
A folyamatban lévő ivóvízminőség-javítási beruházások 
mellett ügyeltünk arra, hogy lehetőségeinkhez mérten 
a védterületeink kerítésjavításai, a vízmű telepek, víz-
bázisok előírt védelme érdekében megvalósuljanak, a 
javítás-karbantartási költségkeretek betartása mellett.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, JAVÍTÁS-KARBANTARTÁSI FELADATOK  Vízszolgáltatás

ÉRTÉKESÍTETT VÍZ MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2010-2014. ÉV (adatok m3-ben)

LAKOSSÁGI
NEM LAKOSSÁGI

ÖSSZESEN
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Csatornaszolgáltatási tevékenységünk kiterjed a 
lakossági és ipari szennyvíz összegyűjtésére, 
elvezetésére, a szennyvíztisztító telepen történő 
befogadására, mechanikai és biológiai tisztítására, 
majd ezt követően a tisztított szennyvíz kibocsátására, 
a keletkező szennyvíziszapok hasznosítására, 
valamint Kecskeméten a csapadékvíz elvezetésére.

38

26

Csatornaszolgáltatás

SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATTAL ELLÁTOTT TELEPÜLÉS

SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓMŰ ÜZEMELTETÉSE

CÉLJAINK

Az összegyűjtött szennyvizet kezeljük a tisztítóművekben, melyek mechanikai és biológiai 
tisztítási fokozattal rendelkeznek. Néhány szennyvíztisztító telepünkön III. fokozatú 
tisztítás (nitrogén és foszfor eltávolítása) is zajlik. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán 
a visszamaradó szennyvíziszapot rothasztással stabilizáljuk, és az így keletkező 
biogázt gázmotorokban elégetve villamos- és hőenergia termelésre hasznosítjuk.

A kecskeméti komposztáló üzemünkben a szennyvíziszapot továbbhasznosítjuk, 
a komposztálás révén nyert terméket (komposztot) értékesítjük.

A csapadékvíz-elvezetés és -hasznosítás fejlesztése; a felszíni vizek védelme érdekében 
- a nitrogén- és foszfor-eltávolítás hatékonyságának növelésével - az eutrofizációt okozó 
tápanyagok kibocsátásának további csökkentése. E cél érdekében a Budapesti Műszaki 
Egyetem biotechnológiai tanszékévek közös kutatást végzünk. Kiemelt cél az élelmiszeripari 
szennyvíz előtisztításának segítése. Távlati elképzelésünk a megújuló energiákkal 
kapcsolatos jelentősebb szerepvállalás és a zöldenergia minél nagyobb mértékű 
kihasználása.
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BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, JAVÍTÁS-KARBANTARTÁSI FELADATOK       Csatornaszolgáltatás

A csatornaszolgáltatási ágazatnál folytatódott az eddig 
is kiemelten kezelt KEOP projektek üzemeltetői 
támogatása. 2014. év fő feladata a 2013-ban az üze-
meltetési területhez integrált települések szennyvízelve-
zetésének és szennyvíztisztításának részletes műszaki 
megismerése és azok üzemeltetési színvonalának, 
hatékonyságának jelentős emelése volt. Az új kol-
legák csatornaszolgáltatási ágazat csapatába való 
beilleszkedésének segítésére is jelentős energiákat 
mozgósítottunk, sikerrel. 

Kiemelt feladat volt a 2014. évre is áthúzódó, bennünket 
érintő beruházások szakmai felügyelete és ellenőrzése. 
(KEOP II. projektben futó kiskunfélegyházi csatornahá-
lózat,  tiszaalpári hálózat és telep, nyárlőrinci hálózat 
és telep, lajosmizsei hálózat és telep, kunszentmiklósi 
hálózat és telep, Ráckevei Soroksári Dunaág nyomott 
rendszerű csatornahálózat, a DAOP pályázatban induló 
kunadacsi hálózat és telep, a KEOP 1.2.0/B pályázatból 
megvalósuló városföldi hálózat és telep), valamint egyéb 
új pályázatok szakmai támogatása. 
 
A csatornaszolgáltatás területén 2014. évben az alábbi 
jelentősebb beruházási és felújítási munkákat végeztük el:

KECSKEMÉTEN, a csatornahálózaton a Kinizsi utcai 
szennyvízcsatorna felújítása csőbélelési eljárással, a 
szennyvíztisztító telepen finomrács beszerzése és be-
építése, valamint a régi gázmotor felújítása;

IZSÁKON és ORGOVÁNYON a vákuumgépházak irányí-
tástechnikai felújítása, gépészeti eszközök beszerzése;

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN az iszaprothasztó gépészeti 
felújítása és a II. levegőztető medencében levegőztető 
elemek cseréje; 

TISZAKÉCSKÉN gépészeti eszközök beszerzése és az 
iszapszikkasztó ágyak felújítása;

LAKITELKEN  eszközök (szivattyúk, keverők) beszerzése
 

TASS-SZALKSZENTMÁRTON és APOSTAG-DUNAVECSE 
térségben átemelők gépészeti felújítása a kecskeméti 
TMK csoport dolgozóival,

TASSI szennyvíztisztító telepen a technológiában le-
vegőztetés felújítása;

APAJON szennyvízszivattyú vásárlás;

KUNSZENTMÁRTONBAN tartalék szivattyúk beszerzése, 
szennyvíztisztító telepi kezelőépület villámvédelmének 
kiépítése és a KEOP projektben érkező kombi autónak 
garázs kialakítása;

SZELEVÉNYEN, TISZASASON ÉS CSÉPÁN szennyvízá-
temelők és szivattyúk felújítása;

CIBAKHÁZÁN, MARTFŰN, CSERKESZŐLŐN telepi és 
átemelő gépészeti felújítások;

NAGYKŐRÖSÖN bejárati kapu kialakítása, és 1db 12 fm 
hosszú iszapkihordó csiga beépítése, illetve a víztelenítő 
gépházon tetőfelújítás történt meg.

                  JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS
  

A csatornaszolgáltatási ágazat folyamatosan végezte a 
szennyvízhálózatok és Kecskeméten a csapadékcsa-
torna ellenőrzését, hibaelhárítását és mosását, a 
hálózati hibák javítását, illetve a gépészeti berendezések 
szükség szerinti javítását és cseréjét. Az akna fedlapok, 
víznyelőrácsok és az üzemletetés során adódó egyéb 
burkolati hibák javítását belső erőforrásból végeztük. 

A szennyvíztisztító telepeken - ahol a berendezések 
különösen nagy mechanikai és vegyi igénybevételnek 
vannak kitéve - javító karbantartási munkák kere-
tében elvégeztük a kopó alkatrészek cseréjét, valamint 
tervszerű karbantartás keretében az előírások szerinti 
folyamatokat. A villamos berendezések karbantartási 
munkáinak végzése saját munkaerővel, illetve szükség 
esetén a Vízmérő- és szivattyújavító üzem segítségével 
történt. 
A speciális gépészeti, irányítástechnikai és műszer 
karbantartási munkákat külső vállalkozók végezték, 
karbantartási keretszerződés alapján.

ÉRTÉKESÍTETT CSATORNASZOLGÁLTATÁS ALAKULÁSA 2010-2014. ÉV (adatok m3-ben)

LAKOSSÁGI
NEM LAKOSSÁGI

ÖSSZESEN
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Kiemelt vízszolgáltatási feladatok 2015. évre
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Támogatjuk az Ivóvízminőség-javító programok sikeres 
megvalósítását a „Kék víz”, „Tiszazugi”, kocséri, 2015. évtől 
a törteli, jászkarajenői projekteknél. Közreműködünk a 
program elindításában a nagykőrösi projektnél.

Ellátjuk a víziközmű törvényből adódó 
feladatainkat, megfelelve a MEKH által 
kiadott működési engedélynek.

A hálózati veszteségek és a hibaszám csökkentése 
érdekében minden üzemmérnökségen jelentős 
figyelmet fordítunk a preventív jellegű  vízhálózat 
ellenőrzésre, diagnosztikára.

Kiemelten kezeljük az energia megtakarítást 
eredményező felújításokat, preferáljuk a 
megújuló energia felhasználását.
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Kiemelt csatornaszolgáltatási feladatok 2015. évre

TERVEZÜNK

TÁMOGATJUK

FELÚJÍTJUK

FEJLESZTJÜK

Szakmailag támogatjuk a műkö-
dési területünkön megvalósuló 
csatornázási beruházásokat, el-
végezzük az újonnan elkészült 
művek próbaüzemeit.

Meglévő telepeinken gépészeti 
beszerzéseket, beruházásokat és 
eszközcseréket tervezünk.

Több telepen átépítjük, felújítjuk 
a műveket, korszerűsítjük a tech-
nológiát.

Fejlesztjük telepeink automatizá-
lását, irányítástechnikáját.
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Kiegészítő szolgáltatások

Kecskeméten 
működő Laboratóriumunk 

a MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 
szerinti akkreditációval rendelkezik. Korszerű 

műszerekkel rendszeresen ellenőrizzük vízbázisainkat, a 
vízkezelő művek megfelelő működését és a Társaságunk által 

szolgáltatott ivóvíz minőségét. Környezetünk védelme érdekében 
folyamatosan vizsgáljuk a szennyvíztisztító telepekre befolyó nyers és az 

onnan távozó tisztított szennyvíz összetételét, a szennyvíztisztítás során 
keletkező szennyvíziszap, valamint a komposzt minőségi paramétereit. 
Rendszeres feladatunk továbbá az új szennyvíztisztító telepek próbaüzemi 

vizsgálatainak elvégzése.  Ezek mellett részt veszünk ivóvíz- és szennyvízkezelési 
technológiák laboratóriumi és félüzemi kísérleteinek  lebonyolításában, az 
eredmények értékelésében is. A BÁCSVÍZ Zrt. szervezeti egységei részéről 

érkező megbízásokon túl külső ügyfelek megrendeléseit is teljesítjük. 
Rugalmas, pontos és versenyképes árakon nyújtott szolgáltatásainkat 

magánszemélyek, élelmiszeripari vállalkozások, fürdőüzemeltetők és 
környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozások veszik igénybe. 

A külső megrendelésekből származó árbevétel a Laboratórium 
árbevételének fokozatosan növekvő részét képezi, 

2014-ben meghaladta az 61  millió Ft-ot, a teljes 
árbevétel 45%-át.

V
íz

m

in
őség ellenőrzés

A Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal által ellenőrzött és engedélyezett  
laboratóriumunkban éves szinten  26-28 ezer 

darab vízmérő javítása és hitelesítése történik. 
A folyamatos műszaki fejlesztések eredményeként az 
A-B-C pontosságú és MID-es (R80) vízmérők, valamint 

hidegvizes sarokvízmérők hitelesítése is elvégezhető. Az üzem 
munkatársai végzik a Társaság szennyvízszivattyúinak és 
keverőinek karbantartását, javítását is eredeti alkatrészek 

felhasználásával. Tevékenységi körükbe tartozik még az 
elektromos kapcsolószekrények karbantartása, 

javítása, készítése és tisztítása is. Üzemünk a belső 
igényeken túl külső megrendeléseket is fogad és 

teljesít, megrendelőink igényeihez igazodva,
rövid határidővel.

Víz
m

érők javítása és hitelesítése, sziv
a

tty
ú

javítás
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Kiegészítő szolgáltatások

A csatornaszol-
gáltatáshoz szorosan kapcso-

lódó tevékenységünk a csatorna-
hálózatok szakszerű üzemeltetése, az 

üzemzavarok gyors elhárítása. A feladatok 
elvégzéséhez rendelkezésünkre áll 1 db nagytelje-

sítményű mosó-szívó, 3 db szívó és 2 db mosó gép-
jármű, illetve egy korszerű csatornavizsgáló kamera. 
Az alaptevékenység mellett külső megrendelésekre  
vállalunk szennyvízszállítást, élelmiszeripari mel-
léktermékek szállítását, illetve szennyvíz- és csapa-

dékvíz csatornatisztítást is. Csatornavizsgáló 
kamerás gépjárművünkkel az újépítésű 

szennyvízcsatorna hálózatok műszaki 
ellenőrzését végezzük. 

 C
sa

to
rn

ahálózat tisztítás és vizsg
á

la
t

VÁLLALUNK:

• települési szintű vízveszteség elemzést,
• műszeres hibahely-keresést ingatlanok belső 

hibahelyeinek lokalizálására, 
• vezeték, • kábel, • nyomvonalkeresést, 

• vízhozam- és nyomásmérést a hálózatok hidraulikai paramétereinek 
ellenőrzéséhez, adatszolgáltatáshoz,

• vízmérők helyszíni, etalon edénnyel történő kontroll mérését.

A feladatainkat 5 fővel, egy beépített korrelátoros mérőkocsival és egy támogató, 
műszeres gépkocsival látjuk el. 2014-ben eszközállományunk egy új akusztikus zajszint 
adatgyűjtő (50 db adatgyűjtő egységgel) rendszerrel bővült, melynek használatával még 

hatékonyabbak tudunk lenni feladataink ellátásában.

A feladatunk elsősorban a hálózati veszteség csökkentése érdekében 
folyamatosan végzett hibahely behatároló vízveszteség elemzés, melyet 

akusztikus műszerekkel felszerelt mérőkocsikkal végzünk a szolgáltatási 
területünkhöz tartozó települések vízellátó hálózatain. Az általunk rögzített 

adatok a vízhálózat-rekonstrukciók tervezésénél is hasznos 
segítségül szolgálnak. Célunk, hogy lehetőségeinket kihasználva 

növeljük a külső ( pl.: önkormányzati, egyéb szolgáltatói 
és lakossági) megkeresésekre végzett munkáink és 

árbevételeink arányát, mely 2014-ben 15% volt.

Vízhálózat-vizsgálat
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Mélyépítés

Szállítás

M
űsz

aki tervezés

Tervezőnk 
elsősorban vonalas 

jellegű létesítmények, 
valamint közműcsatlakozások 

tervezését végzi, Társaságon belüli 
és külső megrendelésre egyaránt. E tevékenységünk 

kiterjed a víziközművek 
fejlesztésére és felújítására, 

valamint a szolgáltatásokkal összefüggő 
javítási, karbantartási munkákra. 

Társaságunk korszerű technológiai 
háttérrel és földmunkagépekkel rendelkező  

Mélyépítési üzeme  jelentős vízhálózat-
építési és csatornázási megbízásokat  teljesít 
önkormányzatok és beruházók, fővállalkozók 
részére tervezéssel, engedélyeztetéssel 

együtt; emellett
lakossági megrendelésekre 

szennyvízcsatorna bekötések 
kivitelezését is vállalja.

Kiegészítő szolgáltatások

Társaságunk 
korszerű gépjárműparkkal 

rendelkezik szállítási feladatok ellátá-
sához, valamint a hibaelhárítási, mélyépí-

tési és kertészeti munkák végzéséhez. Szállítási 
részlegünk koordinálja a munkavégzéshez 

szükséges gépkapacitás elosztását, valamint gon-
doskodik a gépjárművek és munkagépek javításá-
ról, karbantartásáról, megfelelő műszaki állapotuk 

fenntartásáról, valamint szükség szerinti beszerzésükről, 
cseréjükről. Jól felszerelt autójavító műhelyünkben - a 
saját igények kielégítésén túl - személy- és tehergép-
járművek javítását, diagnosztikai vizsgálatát, mű-
szaki vizsgára való felkészítését vállaljuk, időszakos 
igényként akár autóklímák tisztításával, karbantar-

tásával is állunk rendelkezésre.
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Szállítás

Té
ri

nfo
rm

atikai adatszolgáltatás

Kertészeti tevékenység

Kertészeti 
részlegünk nagy 

odafigyeléssel gondoskodik az 
üzemek, telephelyek környezetének, 

illetve műveink védterületeinek 
ápoltságáról. Kertészetünk emellett külső 

megbízás alapján parkgondozást, a téli 
időszakban síkosságmentesítést is 

vállal.

A Fejlesztési és 
térinformatikai osztály a 

Társaság teljes működési területén 
támogatja az ágazatok, valamint a többi 

üzemegység működését a biztonságtechni-
kai, informatikai adatátviteli és kommuni-

kációs rendszerek üzemeltetésével, fejleszté-
sével. Az Osztály munkatársai felügyelik a Műszaki 
Információs Rendszert, a folyamatirányító rend-

szert, valamint a Társaság energiagazdálkodását.
A térinformatikai területen dolgozó munkatársak 

végzik a geodéziai beméréseket, a digitális tér-
képi állományok létrehozását és a közmű-
egyeztetést. Térképi állományainkkal állunk 

az önkormányzatok, a társközművek és 
tervezők rendelkezésére.

Kiegészítő szolgáltatások
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Az ügyfélszolgálati ügyintéző munkatársak széleskörű 
szakmai tájékoztatást, ügyintézést és adatszolgál-
tatást biztosítanak, továbbá az ügyfelekkel kapcsolatos 
információk kezelésével foglalkoznak. 

Felhasználóink személyesen, telefonon, postai és elektro-
nikus levélben érhetik el Társaságunkat.

Ügyfélszolgálatainkon rugalmas nyitvatartási renddel 
várjuk ügyfeleinket, hetente egy munkanapon, hétfőn a 
központi ügyfélszolgálati irodában 20 óráig, fiókirodáinkban 
pedig 18 óráig fogadjuk ügyfeleinket. Korszerű ügyfélhívó 
rendszerünk segíti a minél zökkenőmentesebb ügyintézést, 
pénztárainkban pedig bankkártyás fizetési lehetőséget 
is biztosítunk.

Honlapunkon, a www.bacsviz.hu oldalon keresztül ügy-
feleink elérhetik elektronikus ügyfélszolgálati rendsze-
rünket számítógépük vagy mobiltelefonjuk segítségével. 
Ezen az online felületen vagy a 2014-ben fejlesztett mobil 
alkalmazásunk segítségével naprakészen nyomon követ-
hetik a cégünkkel kapcsolatos eseményeket, hozzájuthatnak 
saját felhasználási helyükkel kapcsolatos információkhoz, 
tájékozódhatnak számlaegyenlegükről, fizetési-mód vál-
tást kezdeményezhetnek, előzetes időpontot foglalhatnak 
a személyes ügyeik intézéséhez, megtekinthetik a nyitva 
tartási időket, mérőállást rögzíthetnek, hibabejelentést 
és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket is meg-
küldhetik. Fogyatékkal élő felhasználóinkat a jogszabályban 
előírtaknak megfelelő különleges bánásmódban részesítjük.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban ügyfeleink véleményét 
rendszeresen kikérjük, minél magasabb színvonalú kiszol-
gálásuk, elégedettségük elérése érdekében folyamatainkat 
folyamatosan felülvizsgáljuk, visszajelzéseik alapján fejleszt-
jük. 2014. második felében a szervezetünkben is jelentős 
változtatásokat hajtottunk végre az egységes színvonalú 
és hatékony ügyfélkiszolgálás megvalósítása érdekében.

Ügyfélszolgálat

SZEMÉLYESEN
33 394

MEGKERESÉSEK SZÁMA

TELEFONON
36 504

LEVÉLBEN
5 568

E-MAILBEN
2 368

FELHASZNÁLÁSI HELYEK
2010 - 2014
(adatok darabszámban)
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Különös figyelmet fordítunk a kintlévőség kezelésre, a hozzánk 
forduló ügyfeleket részletfizetési lehetőséggel, fizetési 
haladék nyújtásával igyekszünk segíteni díjfizetési 
kötelezettségük teljesítése érdekében. Minden esetben 
megegyezésre törekszünk fogyasztóinkkal, méltányolva 
nehéz anyagi és egyéb körülményeiket. Kiemelten kezeljük 
a társasházi és a mellékmérővel rendelkező, valamint a 
szociálisan rászoruló felhasználók tartozásait.

A nem fizető fogyasztóink részére fizetési felszólítást küldünk. 
Eredménytelenség esetén - a jogszabályokban foglalt előírá-
sok betartása mellett - a szolgáltatást korlátozzuk, valamint 
a kintlévőség behajtására jogi eljárást kezdeményezünk.

Díjfizetés elmaradása esetén a fogyasztó díjfizetési kötele-
zettségét és számlakifogásolási jogát, valamint a szolgáltató 
jogait és a követendő eljárást a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint az annak végrehaj-
tásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet szabályoz-
za. Társaságunk a nem fizető fogyasztók miatt keletkező 
kintlévőségét ezen, és a vonatkozó egyéb jogszabályokban 
foglaltak szerint kialakított szabályzata alapján kezeli.

A kintlévőség kezelése a víziközmű-szolgáltatók, így Tár-
saságunknak is egyik legnagyobb erőfeszítést igénylő 
feladata. 2014-ben stratégiai céljaink között is szerepelt 
fogyasztóink tartozásainak csökkentése, intézkedéseink 
eredményeként a kintlévőség állománya csökkent.
2014. december 31-én az alaptevékenységből származó, 
határidőn túli vevőkövetelések összege a tárgyévi alapte-
vékenység árbevételének  6,36 %-a, összesen 368 233 ezer 
Ft volt, amely a 2013. évhez viszonyítva 15,62 %-kal, azaz  
68 187 ezer Ft-tal kevesebb.

Ügyfélszolgálat

KINTLEVŐSÉGEK 2010 - 2014
(adatok ezer Ft-ban)

KINTLÉVŐSÉGEK KEZELÉSE

LAKOSSÁGI NEM LAKOSSÁGI
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Szolgáltatási díjak

A DÍJ ÖSSZETEVŐI

A szolgáltatási díj számlázandó alapdíjból és fogyasztással 
arányos díjból álló kéttényezős díj. Az alapdíj meghatározott 
összegű rendelkezésre állási díj, melynek közgazdasági 
funkciója a szolgáltató állandó költségeinek fedezete. 
Az alapdíjat felhasználási helyenként kell megfizetni és a 
fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint, a 
rendelkezésre állással arányosan differenciálni szükséges.

A fogyasztással arányos díj rendeltetése a szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatosan felmerülő változó költségek 
fedezete, amely a fogyasztott mennyiség (m3) alapján kerül 
meghatározásra.

A vízterhelési díj az a díjtétel, melyet a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a szennyvíztisztító 
telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető 
szolgáltató a terhelés arányában jogosult a szolgáltatást 
igénybe vevőkre átterhelni.

Szolgáltatásunk díjaira a mindenkor hatályos Általános 
Forgalmi Adóról szóló törvény szerinti mértékű adót számí-
tunk fel.

A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó szerint a szolgáltatási díj tekintetében meg kell külön-
böztetni lakossági és nem lakossági díjakat.

A Vksztv. 64.§ (4) bekezdés alapján lakossági díjon kell elszámolni

•  a távhő-szolgáltatónak lakossági használati melegvíz előállítása céljából szolgáltatott ivóvizet,

•  lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző    
gazdálkodó szervezettel szemben.
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Az ivóvíz-, valamint a szennyvízcsatorna-szolgál-
tatás díja hatóságilag megállapított, maximált ár. 

A szolgáltatási díjak tekintetében az árhatósági jog-
kört - a többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 
alapján - 2011. évig a települési önkormányzat képvi-
selő-testülete gyakorolta. Szolgáltatási területünkön a 
díjakat a 2007-től 2011-ig terjedő időszakra a BÁCSVÍZ 
Zrt. Közgyűlésének 14/2006. (IX.4.) számú határozata, 
a díjképzés alapelvét tartalmazó Árszabályzat alapján, 
településenként önkormányzati rendeletben álla-
pították meg.

Az önkormányzatok a díjba fejlesztési hányadot is be-
építhettek, amelyet Társaságunk elkülönítetten köteles 
kezelni. 2011-ig hat települési önkormányzat élt ezzel 
a lehetőséggel.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (Vksztv.) azonban módosította a korábbi díj-
meghatározási gyakorlatot, maximalizálta a 2012-re 
érvényesíthető díjemelés mértékét, és megszüntette 
az önkormányzatok vonatkozó árhatósági jogkörét. A 
2013. évi LIV. törvény értelmében a rezsicsökkentést is 
érvényesíteni kell a lakossági szolgáltatási díjtételekben.

2015. január 1. napjától a szolgáltatási díjakat a Nem-
zeti Fejlesztési Miniszter jogosult megállapítani 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
javaslata alapján.

A díjrendszer kialakításánál egyre hangsúlyosabb lett 
az EU Víz Keret irányelvében is érvényesülő szempont, 
amely szerint „a szennyező, illetve a felhasználó fizet”. 
Ennek alapján a víz-, valamint csatornadíjaknak 
tartalmazniuk kell a használattal járó összes költ-
séget, mert ez biztosítja a fenntartható vízgazdálkodást.

Szolgáltatási díjak

A DÍJAKNAK ÖSZTÖNÖZNIÜK KELL 

• a biztonságos és legkisebb költségű víziközmű-szolgál-
tatást,
• a gazdálkodás hatékonyságának javítását, 
• a kapacitások hatékony igénybevételét,
• a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását,
• valamint a természeti erőforrások kímélete elvének 
érvényesülését;

FIGYELEMBE KELL VENNI

•  a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás 
indokolt költségeit,
• valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesíté-
sének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázis-
védelem indokolt költségeit.

A DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
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VÍZSZOLGÁLTATÁS 48,60 %

CSATORNASZOLGÁLTATÁS 38,61 %

EGYÉB TEVÉKENYSÉG  4,55 %

ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG 4,64 %

EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉG 3,49 %

IPARI TEVÉKENYSÉG 0,11 %

Társaságunk az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket 2014-ben is sikeresen 
teljesítette, a 2014. évben elért mérleg szerinti eredménye +41 512 ezer Ft.

Árbevételünknek 2014-ben 88,22 %-a származott a víz- és csatornaszolgál-
tatási tevékenységünkből, ezért a gazdálkodás helyzetét továbbra is alapvetően 
meghatározza az alaptevékenység értékesített mennyiségének alakulása. 
Az értékesített szolgáltatás volumene tekintetében szinten tartást terveztünk az előző 
évhez képest, ennek teljesítése megtörtént. A vízértékesítés tekintetében 1,24 %-os, 
a csatornaszolgáltatás vonatkozásában pedig 3,90%-os növekedés realizálódott 
a tervezetthez képest. 

A lakossági szegmens felé kiszámlázott mennyiségekben a vízszolgáltatásnál 
0,17%-kal, a csatornaszolgáltatás esetében 5 % többletértékesítés figyelhető meg. 
A nem lakossági szegmens felé kiszámlázott mennyiség esetében is hasonló 
a tendencia: az ivóvízből 3,87%-kal többet fogyasztottak,  a csatornaszolgáltatás 
pedig 2,35%-kal haladta meg tervezett mennyiséget.

Gazdálkodás

1+3+5+5+38+48+A
BEVÉTEL MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGEK SZERINT 

 A TÁRSASÁGOT JELLEMZŐ FŐBB ADATOK 
2014. ÉV

Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 258

Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) 170

Az ellátott terület összes lakossága  (ezer fő) 304

Összes víztároló kapacitás (m3) 32 678

Víztermelő kutak száma (db) 187

Vízmű víztermelő kapacitása (m3/d) 174 592

Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/d) 71 240

Termelt ivóvíz (ezer m3) 14 467

Vízbekötések száma összesen (db) 94 209

Vízmérőhelyek száma összesen (db) 124 755

Értékesített ivóvíz (ezer m3) 11 685

Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 12 425

Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 12 515

Vízhálózat hossza (km) 2 153

Csatornahálózat hossza (km) 1 234

Villamosenergia felhasználás - ivóvízellátáshoz (MWh) 6 975

Villamosenergia felhasználás - szennyvízelvezetéshez,
-tisztításhoz (MWh)

5 560

Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) 46 930

48,60 %

38,61 %

0,11 % 3,49 %
4,64 %

4,55 %

22 BÁCSVÍZ ZRT. • ÉVES JELENTÉS • 2014



Gazdálkodás

BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE
(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS  2014. év

Értékesítés nettó árbevétele 6 641 308

Egyéb bevételek 681 793

Pénzügyi műveletek bevételei 20 749

Rendkívüli bevételek 19 689

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 363 539

38+39+7+16+A
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ARÁNYA

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 37,86 %

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 38,42 %

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS    7,41 %

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 16,31 %

BEVÉTELEK, KIADÁSOK

A 2014. évi összes bevétel 7 363 539 ezer 
Ft, ennek 90,19%-a az értékesítés nettó árbe-
vételéből, 0,28%-a pénzügyi tevékenységből, 
0,27%-a rendkívüli eseményekből származik, 
9,26%-a pedig egyéb bevétel. Az értékesítés 
nettó árbevétele 6 641 308 ezer Ft, mely 214 
958 ezer Ft-tal haladja meg a 2013. évi értéket. 

Az összes ráfordítás 7 037 983 ezer Ft, ennek 
87,20%-a az alaptevékenységgel összefüggő 
ráfordítás. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 
2 664 911 ezer Ft volt, amely az előző évhez 
képest 19,15%-kal növekedett. Az anyagjel-
legű ráfordításokból 39,75% az anyagköltség, 
41,89% az igénybevett szolgáltatás, 11,37% 
az egyéb szolgáltatás, 0,65% az eladott áruk 
beszerzési értéke és 6,34% a közvetített szol-
gáltatás. A költségeken, ráfordításokon belül a 
legnagyobb részt – a szolgáltatási tevékenységre 
jellemzően -  a személyi jellegű ráfordítások 
képviselik, arányuk 38,42% volt a 2014. évben, 
ezt megközelíti az anyagjellegű ráfordítások 
37,86 %-os hányada.

38,42 %

7,41 %

16,31 %

37,86 %
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MEGNEVEZÉS  2013. év  2014. év Változás %

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 040 401 6 987 642 99,25%

I.     Immateriális javak 243 900 209 857 86,04%

II.    Tárgyi eszközök 6 695 719 6 693 347 99,96%

III.   Befektetett pénzügyi
eszközök 100 782 84 438 83,78%

B. FORGÓESZKÖZÖK 2 523 478 2 669 932 105,80%

I.     Készletek 125 491 242 919 193,57%

II.    Követelések 1 537 839 1 488 238 96,77%

III.   Értékpapírok  7 306 0 0,00%

IV.  Pénzeszközök 852 842 938 775 110,08%

C. AKTÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK 50 243 31 689 63,07%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 614 122 9 689 263 100,78%

MEGNEVEZÉS  2013. év  2014. év Változás %

D. SAJÁT TŐKE 3 254 502 3 288 709 101,05%

I.     Jegyzett tőke 4 636 215 3 100 004 66,86%

II.    Jegyzett, de még be nem 
fizetett tőke (-) 0 0

III.   Tőketartalék 180 885 0 0,00%

IV.   Eredménytartalék 2 183 034 -31 710

V.    Lekötött tartalék 106 457 178 903 168,05%

VI.   Értékelési tartalék 0 0

VII.  Mérleg szerinti eredmény -3 852 089 41 512

E. CÉLTARTALÉKOK 973 562 849 908 87,30%

F. KÖTELEZETTSÉGEK 4 942 131 5 229 470 105,81%

I.     Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

II.    Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 4 461 560 4 460 025 99,97%

III.   Rövid lejáratú 
kötelezettségek 480 571 769 445 160,11%

G. PASSZÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK 443 927 321 176 72,35%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 614 122 9 689 263 100,78%

MÉRLEGADATOK 2013 - 2014.
(adatok ezer Ft-ban)

Gazdálkodás

VAGYONI HELYZET ÉS TŐKESZERKEZET 

A Társaság tőkeszerkezete 2013-ban alapjaiban megváltozott, hiszen a va-
gyonkezelésbe vett tárgyi eszközök forrása nem saját, hanem idegen tőke. 2014. 
évi vagyoni helyzet és tőkeszerkezeti mutatók a jelentős változást hozó előző évhez 
képest mérsékelt elmozdulást mutatnak.

Társaságunk eszközeinek 2014. évi záró értéke 9 689 263 ezer Ft, amely 0,78%-
kal, 75 141 ezer Ft-tal magasabb az előző évinél. A befektetett eszközök záró értéke 
0,75 %-kal, 52 759 ezer Ft-tal csökkent. Az eszközök összetételét tekintve 72% 
feletti a befektetett eszközök aránya. Ebből a tárgyi eszközök aránya 69 %-ot 
testesít meg, melynek szerepe – a tevékenység sajátosságaiknak megfelelően – az 
eszközökön belül kiemelkedő.
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A forgóeszközök értéke 5,80%-kal, 146 454 ezer 
Ft-tal, aránya 26,25%-ról 27,56%-ra nőtt az elmúlt 
évhez képest. A készletek 93,57%-kal, 117 428 ezer 
Ft-tal emelkedtek.  A követelések értéke 3,23%-kal, 
49 601 ezer Ft-tal csökkent az egyéb követelések ál-
lományának csökkenése miatt. A pénzeszközök záró 
értéke 10,08%-kal 85 933 ezer Ft-tal emelkedett az 
előző évhez képest. 
A BÁCSVÍZ Zrt. által üzemeltetett, a részvényesek 
által nem apportált víziközművek értéke 36 869 
210 ezer Ft, mely érték a 12%-kal magasabb a 2013. 
évihez képest. 
A saját tőke növekedési mutató 35,89 % ponttal 
emelkedett az előző évhez képest, melynek oka 
leginkább, hogy a 2013. évi vagyonátháramlás miatti 
negatív eredménytartalék a jegyzett tőke leszállítá-
sával kompenzálásra került. Ennek következtében 
a saját tőke belső összetétele megváltozott.
A Társaság tőkeellátottsága alapján megállapítható, 
hogy a vállalkozás eszközeinek 33,94 %-át finanszí-
rozza a saját tőke. 
A kötelezettségeink aránya a saját tőkéhez képest 
159,01%, amely a vagyonkezelés miatt képződött 
hosszú lejáratú kötelezettségeknek tudható be.
A saját tőke a befektetett eszközök 47,06%-át 
fedezi. A saját tőke és a jegyzett tőke aránya 106,09%. 
A jegyzett tőke értéke az 1995-2002 közötti appor-
tálások eredményeként 4 830 215 ezer Ft volt, majd 
a 2006. évi átalakulást követően 194 000 ezer Ft-tal 
csökkent, és egészen 2013-ig 4 636 215 ezer Ft maradt. 
A 2014. évben végbemenő tőkeleszállítást követően 
a jegyzett tőke értéke 3 100 004 ezer Ft-ra csökkent. 
A 2014. második félévben lezajlott expanzió és tőke-
emelés révén ez az érték 2015. január 1-jétől a 3 100 
704 ezer Ft-ra változik.

MUTATÓSZÁMAINK
 
Az előző évet érintő víziközmű vagyonátháramlást 
követően 2014-ben már nem befolyásolta a Társaság 
működését rendhagyó gazdasági esemény, így ezen 
időszak jövedelmezőségi mutatói a normál üzlet-
menet szerinti értékeket tükrözik. 
Az eszközállomány alapján számított hatékonysági 
mutatók értékei a fent említett okok miatt jelen-
tősen javultak az előző évhez képest. 2013-ban a 
negatív eredmény negatív, 2014-ben a pozitív adózás 

előtti eredmény pozitív eszközhatékonyságot okozott.
A tőkehatékonysági mutató előző évhez viszonyított 
3,23 % pontos emelkedése az üzemi (üzleti) tevékeny-
ség eredményének jelentős növekedésének tudható be, 
mely 163,24%-os, azaz 250 911 ezer Ft javulást jelent. 
A saját és az idegen tőke együttes összege minimális 
0,42%-os, azaz 32 672 ezer Ft emelkedést mutat.

A Társaság likviditási helyzete továbbra is stabil.
A likviditási mutató értéke 3,47, amely meghaladja 
az általánosan elvárt 1,3-as szintet.
A rövid lejáratú kötelezettségeink állománya je-
lentősen, 60,11%-kal emelkedett. Ennek ellenére a 
forgóeszköz állomány a rövid lejáratú kötelezett-
ségek több mint háromszorosát, a hosszú lejáratú 
kötelezettségeknek pedig 60%-át fedezi.

2013. évben a vagyonkezelésbe került eszközök forrása 
hosszú lejáratú kötelezettségként került nyilvántartás-
ba, melynek aránya 2014. évben a kötelezettségeken 
belül 85,29 %, értékben 4 460 025 ezer Ft-ot képvisel. 
A kötelezettségek összességében 5,81%-kal, míg 
az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nagyobb 
mértékben, 163,24%-kal emelkedett. Ennek köszön-
hetően a hosszú távú likviditási helyzet bemutatására 
szolgáló mutató értéke 4,63 százalékponttal javult.

Összegzésként elmondható,  hogy a Társaság pénz-
ügyi helyzete szilárd, likviditási problémák nincse-
nek. 2014. évben sem volt az állami költségvetéssel, 
a társadalombiztosítással és a szállítókkal szemben 
lejárt hátralékunk, kötelezettségeinket határidőre 
teljesítettük. A kiegyensúlyozott gazdálkodás ered-
ményeként folyószámlahitel igénybevételére nem 
került sor.

Gazdálkodás

ADÓZÁS ELŐTTI ÉS MÉRLEG 
SZERINTI EREDMÉNY ALAKULÁSA

(adatok ezer Ft-ban)

 ÉV
 Adózás 

előtti 
eredmény

Mérleg
szerinti

eredmény

2010. 533 409 203 214

2011. 498 259 151 341

2012. 323 960 30 450

2013. -3 852 089  -3 852 089

2014. 149 284  41 512
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Hiszünk abban, hogy a társadalmi szerepvállalás nem 
csak kötelesség, de elköteleződés is.

Társaságunk tevékenységéhez, nagyságához méltóan az elmúlt években 
is komoly erőfeszítéseket tett a társadalmi szerepvállalás érdekében. 
Célul tűztük ki, hogy ezen tevékenységeinket még tudatosabban, 
eredményesebben próbáljuk végezni. Ennek érdekében feltérképeztük a 
felelősségvállalás terén alkalmazott gyakorlatunkat, majd ennek alapján 
fejlesztési projekteket határoztunk meg, melynek megvalósításával 
még hatékonyabbak és eredményesebbek kívánunk lenni a társadalmi 
felelősségünk vállalásában. Fókuszterületeink a CSR szemléletmód 
és tudatosság erősítése, a környezettudatosság, környezetvédelem 
népszerűsítése, valamint az egészségmegőrzés fontosságának hirdetése. 
Az elmúlt években a társadalmi szerepvállalás, valamint a szervezeti 
kiválóság terén elért fejlődésünkért a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület oklevelét és plakettjét vehettük át.

2014-ben 88 szervezetet, illetve rendezvényt támogattunk 8,5 millió Ft 
értékben. Támogatásaink, valamint szociális, környezetvédelmi vonatkozású 
szerepvállalásaink, törekvéseink is a fenti célt szolgálták.

Támogatásokat nyújtottunk iskoláknak, alapítványoknak, sporte-
gyesületeknek, gyermek- és szociális intézményeknek, valamint 
kulturális és sport rendezvények, események megszervezéséhez.
Több száz érdeklődő részvételével megrendeztük a Víz Világnapjához, va-
lamint a Föld Napjához kapcsolódó nyílt napjainkat.

Részt vettünk a működési területünkön szervezett, kör-
nyezetvédelemhez kapcsolódó kampányokban, rendez-
vényeken (pl. Autómentes nap, Ne légy jeti!-program).

Munkatársaink számára prevenciós egészségügyi szűrő-
viszgálatokat szerveztünk.

Véradóbarát munkahely címünkhöz illően önkéntes 
véradást már évi két alkalommal szerveztünk kollégá-
ink körében.

A megújuló energiaforrások használatát tovább bővítettük.

Madárbarát munkahelyként működtünk.

Társadalmi szerepvállalás
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Kommunikáció

Társaságunk elkötelezett a környezet- és természetvédelem iránt, a 
környezettudatosság fontosságára leginkább példamutató ma-
gatartásunkkal, jó gyakorlatok megismertetésével igyekszünk 
felhívni a figyelmet.
Törekszünk arra, hogy dolgozóink környezettudatos magatartá-
sával, új eljárások bevezetésével minél több energiát takarítsunk 
meg. Tevékenyen részt veszünk a környezetvédelmi beruházások 
lebonyolításában.
A szigorodó hatósági és jogszabályi, valamint környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelő cégstratégia mentén dolgozunk.
A komposztálás és biogáz termelés mellett újabb megújuló 
energiaforrások hasznosítását is sikerült megvalósítanunk: 2013-
ban 15 kWp teljesítményű napelem kiserőmű kiépítésére került sor 
a központi irodaház tetején, ami évente mintegy 17 ezer kWh villamos 
energiát termel; valamint a vízműtelepeinken eddig is alkalmazott 
hőszivattyús rendszert 2014-ben a központi irodaház energetikai 
korszerűsítésébe is bevontuk.
Célunk a környezeti kibocsátások teljeskörű ellenőrzése, tervszerű 
csökkentése, a vízbázisok, a talaj és a levegő védelme. Rendsze-
resen mérjük és értékeljük a tevékenységünk környezetre gyakorolt 
hatásait. A munkavégzés során nagy hangsúlyt fektetünk a keletkező 
hulladékok szelektív gyűjtésére és kezelésére, kiemelten kezeljük víz-
bázisaink megóvását is.

Környezettudatosság

Kommunikációs tevékenységünk célja, hogy bizalmi légkört alakítson 
ki alakítson ki és tartson fenn a Részvénytársaság és környezete között 
úgy, hogy valamennyi érdekelt fél a szükséges mélységig kapjon rendszeres 
tájékoztatást a víziközmű-szolgáltatásról, ezáltal a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatói 
és környezetvédelmi tevékenysége ismert legyen, emellett pedig biztosítva 
legyen az érdekelt felektől származó információk átvétele, dokumentálása és 
hatékony felhasználása.

A Társaság rendkívül nagy hangsúlyt fektet mind a külső, mind a belső kom-
munikációra. Szoros együttműködést építettünk ki a szolgáltatási terüle-
tünkön működő médiumokkal, hogy üzeneteink mindig időben és pontosan 
eljussanak az érintettekhez.
Rádiós és televíziós, valamint nyomtatott sajtóban megjelenő közleményeinken, 
hirdetéseinken, újságcikkeinken, riportjainkon túl saját kiadványok útján 
igyekszünk minél több információt közreadni Társaságunk aktualitásairól. 
A közérdekű tudnivalók honlapunkon is naprakészen érhetők el, valamint 
rendszeresen mellékelünk tájékoztató hírleveleket számláinkhoz.

Mindezeken túl munkatársaink számos helyszínen és időpontban tartanak 
előadásokat és tájékoztatókat a legkülönbözőbb alkalmakból (lakossági 
fórumok, víziközmű-szolgáltatáshoz, környezetvédelemhez kapcsolódó ren-
dezvények, szakmai és nyílt napok, iskolai előadások stb.), hogy a lehető leg-
szélesebb körű tájékoztatást nyújtsák a szakmánk, munkánk, tevékenységünk 
iránt érdeklődők számára.

A külső kommunikációval párhuzamosan működtetjük belső kommuniká-
ciós csatornáinkat is, hiszen munkatársaink megfelelő időben és megfelelő 
minőségben történő informálása, tájékoztatása meghatározó mindennapi 
életünkben. Eszközeink ennek megvalósítására a rendszeresen megjelenő 
belső újság, az intranet, a minden szervezeti egységnél rendelkezésre álló 
faliújságok, illetve a rendszeres vezetői tájékoztatók, fórumok. Ezeken 
keresztül munkavállalóink időben juthatnak információhoz a munkájukhoz 
szükséges tudnivalókról, a cégünk életét érintő hírekről, a közösség aktu-
alitásairól. Arra is ügyelünk, hogy munkavállalóinknak lehetőségük legyen 
ötleteiket, javaslataikat és véleményüket megosztani a vezetéssel, így a belső 
kommunikációnk se csak egyirányú legyen, hanem a hatékonyság érdeké-
ben oda-vissza áramolhasson az információ.
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Hiszünk abban, hogy munkavállalóink elkötelezettsége 
feltétele a Társaság eredményes működésének, elé-
gedettségüket sokrétű humánpolitikai tevékeny-
séggel igyekszünk növelni.

Az új dolgozók beilleszkedésének elősegítésére szol-
gáló rendszerünk révén a belépők megismerik cégünk 
jövőképét, küldetését, stratégiáját.

Munkatársaink büszkék arra, hogy a BÁCSVÍZ Zrt-nél 
dolgoznak, szívesen ajánlják másoknak munkahelyüket. 
Cégünk olyan értékteremtő munkahely, melyre 
jellemző az emberközpontúság, amely a különböző 
elismerésekben, javadalmazásokban, juttatásokban 
is megnyilvánul.

Etikai kódexszel és Esélyegyenlőségi tervvel rendelke-
zünk, és csatlakozunk a „Sokszínűségi egyezményhez”, 
melytől az esélyegyenlőségi gyakorlatok színesítését 
várjuk.

A jól bevált motivációs gyakorlat szerint munkavál-
lalóink közül a legjobb teljesítményt nyújtókat 
ünnepélyes keretek között tüntetjük ki. Rendre 
elismerjük a Hónap Dolgozóját, valamint év végén 
az Év Ifjú Tehetségét, Fizikai és Szellemi Dolgozóját, 
Vezetőjét és Munkahelyi Közösségét is.

2014. évben is elvégeztük a kompetencia alapú 
teljesítményértékelést a teljes munkavállalói körre, 
a 2015. évi értékelés előtt pedig felújító, ismétlő tré-
ninget tervezünk az értékelő vezetők részére, illetve 
a 2015. január 1-én csatlakozó települések vezetőit is 
felkészítjük az értékelések lefolytatására.
Nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársak megbecsü-
lésére, szakmai fejlődésükre. Vezetőinket arra ösztö-
nözzük, hogy a munkatársak fejlesztése érdekében 
minél hatékonyabban alkalmazzák a korszerű me-
nedzsment technikákat, ezzel is erősítve a közös 
célok és a jövőkép iránti elkötelezettséget.

A vezetői kapcsolatrendszer felmérésére és erősítésére 
2014-ben hálózatkutatást szerveztünk.

Az emberi erőforrás gazdálkodás egyik alappillérének 
tekintjük munkavállalóink szakmai továbbképzését, 
különös figyelmet fordítva a szakmaspecifikus képzé-
sekre, a foglalkoztatás minden szintjén. Jutalmazásnak 
szánjuk a mestervizsga megszerzésének támogatását 
kiválóan teljesítő szakembereink részére, 2014-ben 
két fő indult el a mesteroklevélért.

2014-ben is rangos helyezést értünk el a Legjobb 
Munkahely felmérésen, mellyel célunk, hogy 
feltárjuk az elmúlt évek változásainak hatását a 
munkavállalói elégedettség és elkötelezettség 
tekintetében.

Munkavállalóink bérezésében és a jutta-
tások szinten tartásában előrelépése-
ket tettünk, a közelmúlt igen nehéz 
gazdasági körülmények között is 
mindent elkövettünk, hogy 
a bérek és juttatások re-
álértékét megtartsuk.

A cafeteria rendsze-
rünket továbbra is 
igyekszünk érté-
ken tartani, amely a 
munkavállalóink elé-
gedettségét szolgálja.  
Új elemként beve-
zettük az adómentes 
munkáltatói lakáscélú 
támogatást dolgozóink 
banki hitelének törleszté-
sére, amely lehetőséggel 
egyre többen élnek.

 

Emberi erőforrás gazdálkodás
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Emberi erőforrás gazdálkodás

Céljaink 
2015-ben

A jó gyakorlatok 
elterjesztése érdekében 
szerelőinket külső-belső 

képzésekbe kívánjuk 
bevonni, továbbá 
folyamatirányító 

rendszereink 
működtetésére és 

fejlesztésére is szervezünk 
képzéseket.

A Belső ügyfél 
elégedettségi 

rendszerünket – mely a 
dolgozóknak az egyes 
szervezeti egységekkel 

ügyfélként való 
elégedettségét tárja 
fel - újabb szervezeti 

egységekre
terjesztjük ki.

 Szolgáltatási 
területünk újabb 

bővülésével ismét 
előtérbe kerül az 
új munkavállalók 

beillesztése, 
fejlesztése.

Különösen 
fontosnak tartjuk 
munkavállalóink 

informatikai 
továbbképzését 

és a jogszabályok 
változásainak 

naprakész 
követését.

A Legjobb Munkahely 
felmérés eredményeit 

megismerve a 
felsővezetés, a HR 
és a munkavállalók 
összehangoltságát 
kívánjuk erősíteni.

 Középvezetőink, 
ügyfélkapcsolatokban 

résztvevő kollégák 
fejlesztésére, képzésére 

fókuszálunk.
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Szolgáltatási terület 2015

tulajdonossal bővül a részvényesi kör
településsel és 600 km2-rel nő a működési terület
új vízellátó rendszert üzemeltetünk
-tel több csatornázott településünk lesz
fővel nő a munkavállalói létszámunk 
fővel gyarapodik az ellátott lakosság
-rel emelkedik a felhasználói egyenértékünk.

Növekvő terület

2014. szeptember 30-i közgyűlésünk 
7 új település csatlakozásáról ho-
zott jóváhagyó döntést, melynek 
értelmében 2015. január 1-jétől Ceg-
léd, Ceglédbercel, Csemő, Jászkara-
jenő, Mikebuda, Nyársapát és Törtel 
víziközműveinek üzemeltetését is 
Társaságunk végzi. Jászkarajenő a 
Tiszakécske Üzemmérnökségünkbe 
integrálódik, a többi hat település 
ellátására pedig létrehozzuk a 
Cegléd Üzemmérnökséget.

A 7 új település integrá-
ciójával Társaságunk az 
alábbiak szerint növek-
szik 2015-ben:

7
7
7
5

83
54 650
42 000
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Szervezeti ábra 2015.

Fejlődő szervezet

2014. második félévében a jogsza-
bályi megfelelés és az egységes 
színvonalú, hatékony ügyfélki-
szolgálás érdekében egy szerve-
zetfejlesztési projektet hajtot-
tunk végre az ügyfélkapcsolatokban 
érintett szakterületek bevonásával. 
Célunk az volt, hogy a projektbe 
sorolt folyamatokkal biztosítsuk a 
megváltozott jogszabályoknak is 
megfelelő, de mégis gazdaságos 
és versenyképes, illetve mutató-
számokkal mérhető működést, 
miközben igyekszünk maximálisan 
megfelelni a felhasználók elvá-
rásainak is.
A több hónapos feltáró-elemző 
munka eredményeként központi 
szakmai irányítás alá vontuk az  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ügyfélszolgálatokat és a vízmérőcsere 
feladatok, valamint a leolvasási és 
kivizsgálási tevékenységek koordi-
nálása is centralizálódott. Bízunk 
benne, hogy folyamataink ezáltal 
hatékonyabbá válnak, működé-
sünk optimalizálódik.Kiadja a BÁCSVÍZ Zrt.

Felelős kiadó | KURDI VIKTOR
Szerkesztette | NYAKASNÉ BASA IBOLYA
Grafikai tervezés | VIA DEKOR Kft.
A kiadvány megjelent | 2015. MÁJUS

Szervezeti egység
Munkakör
Tevékenység
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VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZRT.

cím 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

telefon +36 76 511 511

kékszám +36 40 40 30 20

e-mail info@bacsviz.hu

web www.bacsviz.hu


