VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS

2018

TISZTELT OLVASÓ!
Köszönöm érdeklődését, és örömmel
ajánlom figyelmébe cégünk legújabb éves
jelentés kiadványát. Bízom benne, hogy
akár részvényesünk képviselőjeként, akár
szakmai érdeklődőként vagy éppen cégünk
alkalmazottjaként lapozgat benne, olyan
értékeket és hasznos információkat talál,
melyeket jövőbeni döntéseihez eredményesen tud majd felhasználni.
Örömmel számolhatunk be róla, hogy a
már hetedik éve „befagyasztott”, és 2013ban 10%-kal csökkentett lakossági tarifák
ellenére 2018-ban ismét rekordot döntött
az értékesítési árbevételünk, mely szinte
érinti a 9 milliárd forintot. Ez a szép eredmény köszönhető a számunkra kedvező
nyári időjárásnak, valamint azon ipari
aktivitásnak, mely főként Kecskemétet és
közvetlen környezetét jellemzi az utóbbi
években. A vállalkozási munkák területén
elért eredményeinkben is jelentős szerepe
van az ipari és lakossági építkezéseknek,
illetve a bérleti díjakból megvalósított
víziközmű rekonstrukcióknak. Örömteli,
hogy kintlévőségeinket minden kategóriában csökkenteni tudtuk az előző évi
záró állományhoz képest. Pozitívan hat
a munkaerő megtartó képességünkre,
hogy a céges átlagbér ebben az évben is
közel 10%-kal emelkedett és ezzel már
meghaladta a 341 ezer Ft-os havi összeget.
Ha a jövő kihívásaira fókuszálok, akkor
azt látom, hogy a működtető és víziközmű
vagyon felújításának kérdése mellé egyre
inkább felzárkózik, és azt akár meg is előzi
a munkaerő megtartásáról és utánpótlásáról szóló problémakör. A legégetőbb
kérdésünkké mára az vált, hogy miként
lehet a munkatársak anyagi megbecsülését finanszírozni és a kiegyensúlyozott
munkakörülményeket megteremteni annak
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érdekében, hogy a fluktuációs rátát
egészséges szinten tudjuk tartani,
és a fiatal munkakeresők számára
vonzó munkahely tudjunk lenni.
A 2019. év nagy kihívása lesz,
hogy miként teremtjük meg
az anyagi fedezetet a bérek
további emelésére.
Fejlesztések tekintetében az év eseményei közül számomra kiemelkedik
a vízszolgáltatási
irányító központunk létrehozása,
melyet mérföldkőnek tekintek a
korszerűség és a
magas színvonalú
feladatellátás megvalósításában.
A 2019. év kiemelkedő beruházása
pedig az utóbbi évtizedek legnagyobb saját
erős fejlesztése lesz: egy
korszerű víz- és szennyvízvizsgáló laboratórium
felépítése Kecskeméten, az
Izsáki úti telephelyünkön.
Van feladat tehát bőven előttünk.
Tesszük mindezt azért, mert változatlanul hisszük, hogy „VÍZ – a jövőnk!”.
Ezúton is szeretném megköszönni a 2018ban elvégzett munkáját minden munkatársamnak, tisztségviselőnknek, támogató
részvényesünknek, és kívánok sok sikert és
eredményes együttműködést az előttünk
álló időszakra is!

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató

BEMUTATKOZÁS
Az 1950-ben alapított Észak-Bács-Kiskun
Megyei Vízmű Vállalat 1991. december
31-én alakult át - az országban elsőként - víziközmű szolgáltató gazdasági
társasággá. A BÁCSVÍZ Zrt. ma már 3
megyében, 58 településen végez víziközmű-szolgáltatást.
Alaptevékenységünk a víziközmű-üzemeltetés; a vízszolgáltatáson és csatornaszolgáltatáson túl kiegészítő szolgáltatásokkal - vízminőség-ellenőrzéssel,
vízmérő- és szivattyújavítással, vízhálózat-vizsgálattal, csatornahálózat-vizsgálattal, térinformatikai adatszolgáltatással,
műszaki tervezéssel, mélyépítéssel,
szállítással és gépjármű-javítással - is
állunk fogyasztóink és partnereink rendelkezésére.
A BÁCSVÍZ Zrt. napjainkra az ország 10
legnagyobb víziközmű-üzemeltetőinek
egyike, alkalmazotti létszáma közel 630
fő, árbevétele 2018-ban megközelítette a
9 milliárd Ft-ot. Társaságunk elsődleges
prioritásai között szerepel - fogyasztóink
és tulajdonosaink elégedettsége mellett a szolgáltatás biztonsága és minősége, a
környezet védelme, a rendelkezésre álló
víziközmű-vagyon értékének megőrzése,
valamint folyamatos fejlesztése.
Cégünk kiváló kapcsolatokat ápol a
szakmai szervezetekkel, meghatározó
tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek
(MaVíz), amely a magyarországi víziközmű-szolgáltatók érdekképviseleti szerve.
Munkatársaink tevékenyen részt vesznek
a Szövetség szakmai munkacsoportjainak
munkájában, Társaságunk elnök-vezérigazgatója a MaVíz elnöke.
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4.

4.

4.

5.

(297)

(300 327)

(51 266)

(8 666)

(4 720)

Ivóvíz-szolgáltatás
üzemi eredménye
(millió Ft)

Vízmű
víztermelő kapacitása
(m3/nap)

Mechanikai + biológiai
szennyvíztisztító kapacitás
(m3/d)

Mechanikailag +
biológiailag tisztított
szennyvíz mennyisége
(ezer m3)

Számlázott szennyvíz
(nem lakossági)
(ezer m3)

6.

6.

7.

8.

8.

(94 935)

(4 009)

(531 814)

(10 461)

(19 049)

Az üzemeltetett
közmnűvek tárgyi
eszközeinek bruttó értéke
(millió Ft)

Értékesített ivóvíz
(nem lakossági)
(ezer m3)

Közművezeték adó
(ezer Ft)

Értékesített ivóvíz
(lakossági)
(ezer m3)

Termelt ivóvíz
(ezer m3)

(222)

9.

(8 712)

10.

Vízkivételi
helyek száma
(db)

Számlázott
csatornaszolgáltatás
(lakossági)
(ezer m3)

Közműves ivóvízellátásban
részesülő lakosság száma
(ezer fő)

8.

(318)

A BÁCSVÍZ HELYEZÉSE
2018-BAN A MAVÍZ
TAGSZERVEZETEI KÖZÖTT
(Forrás: MaVíz statisztika)

BÁCSVÍZ ZRT. • ÉVES JELENTÉS • 2018

3

ALAPÉRTÉKEINK

KÜLDETÉSÜNK

JÖVŐKÉPÜNK

•

Ügyfélbarát, minőségközpontú,
folyamatosan javuló szolgáltatás

•

Tervszerű, átlátható, teljesítmény
orientált működés

Az előírásoknak, valamint ügyfeleink és tulajdonosaink elvárásainak mindenkor megfelelő, magas
színvonalú víz- és csatornaszolgáltatás nyújtása.

A legjobb eredményt elérő víziközmű-szolgáltatók közé
tartozzunk a szolgáltatás színvonala, biztonsága és fenntarthatósága tekintetében.

•

Felkészültség és elhivatottság

•

Felelősségvállalás és igényes
munkavégzés

•

Innovatív hozzáállás

•

Rugalmasság és együttműködés

•

Etikus működés és magatartás

•

Környezet- és energiatudatos
gazdálkodás

•

Társadalmi felelősségvállalás
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SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET 2019.
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SZERVEZETI ÁBRA 2019.
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TULAJDONOSI KÖR, VEZETÉS
A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
100%-os közösségi tulajdonban álló gazdasági társaság; részvényeit 59 települési
önkormányzat és a Magyar Állam birtokolja.
Az Igazgatóság a részvényesek képviselőiből álló közgyűlés által választott 5 tagú
testület, melybe a vezető tisztségviselőket
az üzemmérnökségekhez tartozó települések egyetértése alapján delegálják a
tulajdonosok.
A 6 tagú Felügyelő Bizottsági testületbe 4 főt
ugyancsak a tulajdonosok jelölése alapján, 2
főt pedig munkavállalói küldöttként választ
meg a közgyűlés. A Felügyelő Bizottság
elnökét a tagok maguk közül választják
meg a testület alakuló ülésén.
A munkavállalók érdekeit a Társaságnál
Üzemi Tanács és Szakszervezet is képviseli.

IGAZGATÓSÁG
• KURDI VIKTOR ELNÖK
• DÓSAI BENCE
• DR. MAYER ENDRE
• SZALAY GÁBOR
• SZÍJJ LÁSZLÓ

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A BÁCSVÍZ ZRT. RÉSZVÉNYEINEK MEGOSZLÁSA 2019.
TULAJDONOSOK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ÁGASEGYHÁZA
APAJ
APOSTAG
BALLÓSZÖG
BUGAC
BUGACPUSZTAHÁZA
CEGLÉD
CEGLÉDBERCEL
CIBAKHÁZA
CSEMŐ
CSÉPA
CSERKESZŐLŐ
DUNAVECSE
FELSŐLAJOS
FÜLÖPHÁZA
FÜLÖPJAKAB
FÜLÖPSZÁLLÁS
GÁTÉR
HELVÉCIA
IZSÁK
JAKABSZÁLLÁS
JÁSZKARAJENŐ
KECSKEMÉT
KEREKEGYHÁZA
KISKUNFÉLEGYHÁZA
KOCSÉR
KUNADACS
KUNBARACS
KUNPESZÉR
KUNSZÁLLÁS

RÉSZVÉNYEK
ÖSSZÉRTÉKE (e FT)

TULAJDONI ARÁNY

2 236
134
7 455
19 568
26 277
14 288
100
100
67
100
67
67
15 095
2 920
4 690
3 044
100
8 013
16 711
67
15 686
100
1 723 072
44 292
502 431
67
12 269
5 622
8 573
435

0,072 %
0,004 %
0,240 %
0,631 %
0,847 %
0,461 %
0,003 %
0,003 %
0,002 %
0,003 %
0,002 %
0,002 %
0,487 %
0,094 %
0,151 %
0,098 %
0,003 %
0,258 %
0,539 %
0,002 %
0,506 %
0,003 %
55,569 %
1,428 %
16,203 %
0,002 %
0,396 %
0,181 %
0,276 %
0,014 %

TULAJDONOSOK

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

MENEDZSMENT

RÉSZVÉNYEK
ÖSSZÉRTÉKE (e FT)

TULAJDONI ARÁNY

67
78 614
8 013
65 755
43 143
180 553
67
100
67
67
22 364
100
20 407
67
12 362
8 169
67
15 779
67
9 815
100
15 468
18 294
67
157 259
67
67
67
100
10 126

0,002 %
2,535 %
0,258 %
2,121 %
1,391 %
5,823 %
0,002 %
0,003 %
0,002 %
0,002 %
0,721 %
0,003 %
0,658 %
0,002 %
0,399 %
0,263 %
0,002 %
0,509 %
0,002 %
0,317 %
0,003 %
0,499 %
0,590 %
0,002 %
5,071 %
0,002 %
0,002 %
0,002 %
0,003 %
0,327 %

KUNSZENTMÁRTON
KUNSZENTMIKLÓS
LADÁNYBENE
LAJOSMIZSE
LAKITELEK
MAGYAR ÁLLAM
MARTFŰ
MIKEBUDA
NAGYKŐRÖS
NAGYRÉV
NYÁRLŐRINC
NYÁRSAPÁT
ORGOVÁNY
ÖCSÖD
PÁLMONOSTORA
PETŐFISZÁLLÁS
SZABADSZÁLLÁS
SZALKSZENTMÁRTON
SZELEVÉNY
SZENTKIRÁLY
TABDI
TASS
TISZAALPÁR
TISZAINOKA
TISZAKÉCSKE
TISZAKÜRT
TISZASAS
TISZAUG
TÖRTEL
VÁROSFÖLD

ÜZEMI TANÁCS ÉS SZAKSZERVEZET

• KÓSA JÓZSEF ELNÖK

• KURDI VIKTOR ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ

• SZŐLLŐSI NÁNDOR ÜT ELNÖK

• DR. FENYVESI MÁTÉ

• ACZÉL PÉTER GAZDASÁGI IGAZGATÓ

• KOLLÁRIKNÉ BÓKA MAGDOLNA

• FIALKA GYÖRGY

• BALOGH ZOLTÁN VÍZSZOLGÁLTATÁSI ÁGAZATVEZETŐ FŐMÉRNÖK

• LESI ÁRPÁD

• SÜTŐ VILMOS CSATORNASZOLGÁLTATÁSI ÁGAZATVEZETŐ FŐMÉRNÖK

• TÓTH JÓZSEF SZB ELNÖK

• FITOS FERENC

• VÖRÖS RÓBERT PROJEKT FŐMÉRNÖK

• FARKAS ISTVÁN SZB ALELNÖK

ÜT ELNÖKHELYETTES

• TEMESVÁRI PÉTER
BÁCSVÍZ ZRT. • ÉVES JELENTÉS • 2018
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VÍZSZOLGÁLTATÁS

A Duna-Tisza közén hét kistérségi vízellátó rendszert, működtetünk: Kecskeméti Kistérségi Vízmű, Kiskunfélegyházi
Kistérségi Vízmű, Bugaci Kistérségi Vízmű, Dunai Kistérségi
Vízmű, Tiszai Kistérségi Vízmű, Izsák-Ágasegyházi Vízmű,
Kerekegyházi Kistérségi Vízmű, a Tiszántúlon egy kistérségi
vízellátó rendszert működtetünk: Tiszazugi Kistérségi Vízművet Csépai vízbázissal. Közműves ivóvíz szolgáltatást 58
településen nyújtunk, melyek közül a legnagyobb fogyasztói
kört Kecskemét város és térsége képviseli.

Vízszolgáltatási alaptevékenységünk a víztermelés, a víztisztítás
és a vízelosztás biztosítását fedi le az üzemeltetési körünkbe
tartozó vízellátó rendszereken.
Vízbázisainkon jellemzően védett mélységi rétegvizek állnak
rendelkezésünkre, kivétel a Dunai Kistérségi Vízmű Tass-Gudmon-fokon, ahol a Duna kavicsteraszára telepített parti szűrésű
kutakat üzemeltetünk.
A víztisztítás, nyersvíz kezelések fejlesztésénél a lehetőségeket mérlegelve törekszünk korszerű technológiák kiépítésére,
melynek köszönhetően a vízkezeléshez csak olyan mértékig
alkalmazunk vegyszeres kezelést, amennyire a közegészségügyi előírások a vízminőség megfelelősége érdekében azt
megkövetelik.

14 000

Az üzemeltetési körünkbe tartozó vízellátó rendszereknél
fontosnak tartjuk a magas szintű üzembiztonság elérését és
fenntartását, melynek eredményeként az év minden napján
megfelelő minőségben tudunk folyamatos szolgáltatást nyújtani
felhasználóink számára.

6 000
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A kitermelt vizet a vízellátó rendszereknél 27 tisztítóműben
kezeltük: Kecskemét (2), Izsák, Kerekegyháza, Orgovány,
Városföld, Tiszakécske, Tiszaalpár, Nyárlőrinc, Jászkarajenő, Tass-Gudmon-fok, Tabdi, Kiskunfélegyháza, Bugac,
Bugac-Alsómonosor, Kunszállás, Martfű, Csépa, Cserkeszőlő, Öcsöd, Nagykőrös, Lajosmizse, Kocsér, Cegléd,
Törtel, Nyársapát, Csemő.

•

Szolgáltatásaink közvetlen felügyeletét Kecskeméten a
Víztermelési Üzem és a Vízhálózati Üzem, Tiszakécskén,
Kiskunfélegyházán, Kunszentmiklóson, Kunszentmártonban,
Cegléden és Nagykőrösön üzemmérnökségeink látják el.
Az év utolsó negyedévében elkezdődött az üzemfelügyeleti
rendszer generális átalakítása, amely eredményeként 2019.
február 1-ével a Kecskemét II. számú vízműtelepen megkezdte működését az új Üzemirányító központunk. Ezzel a
lépéssel egy helyre koncentráltuk az addig 7 helyen működő
24 órás üzemfelügyeletet és a hibafelvételt.

•

2018-ban a vízszolgáltatási ágazatnál foglalkoztatottak
tervezett létszáma 242 fő volt, ebből 211 fő fizikai és 31 fő
szellemi dolgozó.

0

2014

2015

NEM LAKOSSÁGI

2017
ÖSSZESEN

2018

14 470 632

4 009 269

10 461 363

14 405 802

13 701 685

3 789 958
2016

10 336 673

2 000

9 911 727

4 000

8 240 436

8 000

13 733 251

10 000

4 069 129

12 000

LAKOSSÁGI
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•

ÉRTÉKESÍTETT VÍZ MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2014-2018. ÉV
(adatok m3-ben)

3 817 765

•

2018-ban szolgáltatási területünk az 1 település kiválásának
köszönhetően változott, így erőforrásaink egy részét az
előző évben csatlakozott 2 település vízellátó rendszerének
fejlesztésére, másrészt az új tisztítóművek üzemeltetésének
további optimalizálására kellett fordítani.

9 915 486

•

11 684 958

A szolgáltatási területünkön a felhasználóink magas szintű
kiszolgálása érdekében a kecskeméti központ mellett, ahonnan
12 településen látjuk el feladatunkat, üzemmérnökségi központokból, Ceglédről 6 településen, Kiskunfélegyházáról 8 településen, Kunszentmártonról 12 településen, Kunszentmiklósról
9 településen, Nagykőrösről 5 településen és Tiszakécskéről 6
településen biztosítjuk az üzemeltetési feladatokat.

Fejlesztési programjaink célja üzemeltetési tevékenységünk
hatékonyságának növelése, szolgáltatásunk biztonságának és
minőségének fenntartása mellett.

3 444 522

A vízszolgáltatási tevékenységet társaságunk területileg három
megyében, a Duna-isza közén Bács-Kiskun megye északi területén, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tiszazug és Martfű-Cibakháza térségében, valamint Pest megyében Apajon, illetve
a nagykőrösi és ceglédi térségekben látja el. Az üzemeltetés
szervezésében 2018. évben változást eredményezett az előző
évben a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási területéhez csatlakozott
Akasztó település kiválása.
Az üzemeltetési feladatok hatékonysági megfontolásból a
Kunszentmiklós Üzemmérnökségről áthelyezésre kerültek a
kecskeméti központba.

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS

•

Az ivóvíz-szolgáltatás területén 2018. évben a műszaki létesítmények üzemeltetése mellett a havária jellegű felújítások, a
bekötővezetékek rekonstrukciója, cseréje és az üzemhatékonyságot növelő beruházások kerültek előtérbe.
A korábbi ivóvízminőség-javító fejlesztési programoknak köszönhetően a vízműtelepeken nagyobb felújítási és rekonstrukciós
munkákat nem terveztünk, míg a vízhálózatokon elsősorban
havária jellegű beavatkozásokra került sor, ilyenek a bekötővezeték cserék, hálózati csomópont felújítások, melyekkel a
meghibásodások száma, a hálózati veszteségek csökkenthetők.

•

A fentieken túl Kecskeméten kiemelendő tétel a Kecskemét
II. számú vízműtelepen a kis/nyári gépház technológiai
felújítása, épületgépészeti és villamos felújításának megvalósítása. Szintén a II. számú vízműtelepen, a hálózati
betápláló vezetéken 2 db nagy átmérőjű DN 400-as elzáró
szerelvény cseréjére került sor. A vízbázis szempontjából
fontos fejlesztés volt a II. számú vízműtelepen üzemelő
6/A és 9/A kutak szűrőcserés felújítása. A villamosenergia
felhasználás fajlagos értékének csökkentése érdekében
magas hatásfokú búvárszivattyúk kerültek beszerzésre. A
vízhálózaton a havária jellegű bekötővezeték cserék mellett
kiemelkedő feladat volt a Kecskemét, Szent László krt - Halasi út kereszteződésében található DN 700/300-as hálózati
csomópont felújítása. Ezen túl megvalósult Kecskemétről,
Helvécia és Ballószög települések irányába hálózati mérési/
átadási pontok kiépítése, mellyel a víziközmű rendszerek
között átadott vízmennyiség vált mérhetővé. Megvalósításra
került egy hálózat hidraulikai modell, mellyel különböző
üzemállapotok modellezhetők, valamint elkezdődött a II.
számú vízműtelepen egy a teljes vízszolgáltatást felügyelő
Üzemirányító központ kialakítása. A jelentkező igényeknek
megfelelően új tűzcsapok beépítésére került sor, valamint
megvalósultak a felhasználói igények által generált hálózat bővítések. Kerekegyházán, Ballószögben, Helvécián
és Városföldön az önkormányzati/felhasználói igényeknek
megfelelően új tűzcsapok beépítése valósul meg.

•

•

•

•

•

A Kiskunfélegyháza Üzemmérnökség szolgáltatási területén
a Kiskunfélegyháza II. számú vízműtelepre magas hatásfokú
búvárszivattyú beszerzésére került sor, önkormányzati igény
alapján a Bankfaluban megépítésre került a vízi-közmű
rendszer. Bugac-Alsómonostoron szükségmegoldásként az
1. számú vízmű kút betétszűrőzése valósult meg. Hosszú
távon célszerűnek látjuk a bugaci regionális rendszerre
csatlakoztatni a településrészt, mellyel az egy kutas rendszernek való kitettség megszüntethető lenne.
A Tiszakécske Üzemmérnökség térségében elsősorban
rendkívüli hálózat felújítási feladatokat (bekötővezeték cserék) végeztünk. Tiszakécskén önkormányzati igény alapján
megépült a Szolnoki út - Vincze János utcai új vízvezeték.
A Kunszentmiklós Üzemmérnökség szolgáltatási területén
a tervezett beruházások közül a vízhálózati csomópontok
felújításán túl a Tass-Gudmon-foki vízbázison a T3, T5, T11
jelű kutak építészeti (kútakna, kútfödém) és kútgépészeti
felújítása valósult meg. Apajon felújításra került a víztorony
víztér bevonata, amely vízminőségi és vízbiztonsági okból
kiemelt feladat. Elkezdődött az üzemmérnökség új műhely
és kiszolgáló épületeinek az építése, melynek befejezése
áthúzódik a következő évre.
A Kunszentmárton Üzemmérnökség területén Kunszentmártonban az útépítéshez kapcsolódóan a Bozsik Kálmán
utcában felújításra került a vízvezeték, valamint a vízhálózaton
út alatti átkötések cseréjére került sor. Kunszentmártonban
a Zrínyi utcai üzemmérnökségi központban megvalósult a
térszíni víztározók gépészeti felújítása. A martfűi vízműnél
1 db hálózati nyomásfokozó szivattyú cseréjére került sor.
A Nagykőrös Üzemmérnökség térségében beruházás
keretében Nagykőrösön üzembiztonsági céllal a víztorony
működését vezérlő PLC cseréjére került sor a rendkívüli
feladatok körében elvégzett bekötővezetékek cseréje mellett.
A Cegléd Üzemmérnökségnél Cegléden, a vízműtelepen a
tisztítási technológia fejlesztés keretében öblítő légfúvó beépítésére került sor. Ceglédbercelen a vízműtelep épületének
elektromos felújítása, valamint az 5. számú víztermelő kút
kapcsolószekrényének felújítása valósult meg. Nyársapáton
a vízkezelő gépházban végeztünk épület felújítási munkát,
Törtelen az önkormányzati útfelújításokhoz kapcsolódóan
bekötővezeték cseréket végeztünk.

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS
•

A vízszolgáltatás területén 2018. évben a legjelentősebb
javítás-karbantartási tételekként saját erőforrásból a
vízhálózati szerelvények és vízmérőhelyi meghibásodások
javításai, tárolók tervezett takarításai, hálózatöblítések,
tisztítások valósultak meg. A védőterületek karbantartását
hatékonyság javító célzattal külső vállalkozók közreműködésével végeztük.

•

Az elosztóhálózatok, bekötővezetékek, vízhálózati szerelvények és vízmérőhelyi meghibásodások javítását havária
jelleggel soron kívül végeztük el.

•

A vízműtelepeken épület karbantartási munkákra nem került
sor, az üzemeltetés biztonságát meghatározó vízműtelepi
villamos berendezéseink karbantartását folyamatosan
végeztük.

•

A Kunszentmiklós Üzemmérnökségnél a Tass-Gudmon-foki
vízbázis kútjainak kapacitása szempontjából fontos szűrőtisztításokat hajtottunk végre.

2
ÜZEM KECSKEMÉTEN

VÍZTERMELÉSI ÜZEM, VÍZHÁLÓZATI ÜZEM

6
ÜZEMMÉRNÖKSÉG

CEGLÉD, KISKUNFÉLEGYHÁZA, KUNSZENTMÁRTON
KUNSZENTMIKLÓS, NAGYKŐRÖS, TISZAKÉCSKE

27
TISZTÍTÓMŰ

BÁCSVÍZ ZRT. • ÉVES JELENTÉS • 2018

9

CSATORNASZOLGÁLTATÁS
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ÉRTÉKESÍTETT CSATORNASZOLGÁLTATÁS ALAKULÁSA 2014-2018. ÉV
(adatok m3-ben)

4 487 062

Az összegyűjtött szennyvizet 27 tisztítóműben kezeltük:
Kunszentmiklós, Apostag, Tass, Kunpeszér, Kunadacs,
Szabadszállás; Nagykőrös, Lajosmizse; Cegléd, Ceglédbercel,
Csemő, Nyársapát; Kecskemét, Izsák; Kiskunfélegyháza,
Bugac, Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Nyárlőrinc,
Tiszaalpár; Kunszentmárton, Cserkeszőlő, Cibakháza,
Martfű, Tiszasas, Öcsöd. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán
a keletkező szennyvíziszapot rothasztás után villamos- és
hőenergia-termelésre hasznosítottuk. Kunszentmiklós
kivételével valamennyi szennyvíztisztító telepünkön
üzemeltettünk TFH fogadóállomást is.

14 000

8 160 233

•
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12 159 994

10

Kecskeméten és az egész ágazat területén kiemelt feladat a
zsírokat kibocsátó vállalkozások zsírfogó építésre való ösztönzése, a szennyvízcsatornára illegálisan rákötött csapadékvizek
leköttetése.

Szintén erőt próbáló feladat volt a jogszabályi módosításoknak,
hatósági ellenőrzéseknek való legjobb megfelelés és a hatalmas
mennyiségű adatszolgáltatás a hatóságok felé.

4 566 099

2018-ban a működési területünkön szennyvízcsatornahálózattal ellátott települések: Kunszentmiklós, Apaj, Apostag,
Dunavecse, Tass, Szalkszentmárton, Kunpeszér, Kunadacs,
Ráckevei Duna-ág üdülőterület, Szabadszállás; Nagykőrös,
Lajosmizse; Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Nyársapát, Törtel;
Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög, Helvécia, Városföld;
Izsák, Orgovány, Ágasegyháza; Kiskunfélegyháza, Bugac;
Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Nyárlőrinc, Tiszaalpár;
Kunszentmárton, Öcsöd, Cserkeszőlő, Cibakháza, Martfű,
Szelevény, Csépa, Tiszasas.

Kiemelt feladat volt a 2018. évre is áthúzódó, bennünket érintő
beruházások szakmai felügyelete és ellenőrzése. Újabb projekteknél is határozott, a tulajdonosaink érdekeit képviselő
üzemeltetői segítséget nyújtunk. Konkrétan Cserkeszőlő,
Cibakháza, Ceglédbercel, Izsák csatorna és szennyvíztisztítási
fejlesztését és Jászkarajenő településen új rendszer kiépítését
támogattuk szakmailag.

A csatornaszolgáltatási ágazatnál folytatódott az eddig is kiemelten kezelt KEHOP 2. projektek üzemeltetői támogatása.
2018. év fő feladata az elmúlt években az üzemeltetési területhez
integrált települések szennyvízelvezetésének, szennyvíztisztításának, és azok üzemeltetési színvonalának, hatékonyságának
jelentős emelése volt. Az új kollegák csatornaszolgáltatási ágazat
csapatába való beépülésének segítésére is jelentős energiákat
mozgósítottunk, büszkén mondhatjuk, sikerrel.

7 593 895

•

Középtávú elképzelésünk a megújuló energiákkal kapcsolatos
jelentősebb szerepvállalás és a zöldenergia minél nagyobb
mértékű kihasználása.

10 064 598

Csatornaszolgáltatási tevékenységünk kiterjed a lakossági,
intézményi 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.

•

Céljaink között szerepel: a csapadékvíz - hasznosítás
fejlesztése; a felszíni vizek védelme érdekében - a nitrogénés foszfor-eltávolítás hatékonyságának növelésévelaz eutrofizációt okozó tápanyagok kibocsátásának
további csökkentése. E cél érdekében egy többszereplős
konzorciumban „kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok
energia- és nyersanyag- tartalmának innovatív hasznosítása”
témakörben 2018-tól egy 4 éves kutatás tevékeny résztvevői
vagyunk.

4 121 994

Évről-évre kiemelt feladatként jelentkezik a meglévő csatornahálózat és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésén,
karbantartásán, felújításán túlmenően a működési területen
lévő települések szennyvízelvezetési és -tisztítási koncepciók
kidolgozása és az ehhez szükséges előkészítő munka.

•

5 942 604

A BÁCSVÍZ Zrt. Csatornaszolgáltatási ágazata a cég működési
területén 2018-ban 39 településen végezett szennyvízelvezetési
szolgáltatást, és az elvezetett szennyvizet 27 db szennyvíztisztító
telepen tisztította meg. Ezen komplex munkát 134 fő fizikai és
25 fő szellemi foglalkozású munkatárssal végezte ágazatunk.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
A csatornaszolgáltatási ágazatnál 2018. évben a fontosabb elvégzett
beruházási, felújítási és pótlási feladatok az alábbiak:

•

Kecskemét csatornaszolgáltatás: gépi tisztítású rács beépítése a
kecskeméti szennyvíztisztító telepen lévő tartálymosóhoz. Aprító
berendezés beszerzése és beépítése Kecskemét Halasi úti és
Kerekegyháza Széchenyi utcai szennyvízátemelőhöz. Víztelenített
iszap kihordócsiga, szivattyúk, keverők pótlása, felújítása a szennyvíztisztító telepen.

•

Kecskeméten az Arany János utcai szennyvízcsatorna felújítása. Szivattyúk és egyéb gépészeti elemek felújítása, pótlása, ill. villamos és
irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása csatornahálózaton.

•

Kiskunfélegyháza csatornaszolgáltatás: homogenizáló motoros hajtómű pótlása, 1-es centrifuga kihordócsiga pótlás, iszapvíztelenítő
centrifuga felújítás, déli ipartelepi átemelő elektromos szekrény
felújítása.

•

Tiszakécske csatornaszolgáltatás: szivattyúk, keverők beszerzése,
gépészeti berendezések felújítása.

•

Lakitelek csatornaszolgáltatás: gépészeti berendezések beszerzése
és felújítása,

•

Szentkirály: gépészeti eszközök beszerzése és felújítása.

•

Kunszentmiklós csatornaszolgáltatás: gépészeti eszközök felújítása.

•

Apostag-Dunavecse csatornaszolgáltatás: gépészeti eszközök felújítása, villamos mérőszekrény cserék.

•

Tass-Szalkszentmárton csatornaszolgáltatás: gépészeti eszközök
felújítása, villamos mérőszekrény cserék.

•

Kunszentmárton csatornaszolgáltatás: gépészeti berendezések
beszerzése és felújítása,

•

Nagykőrös - Lajosmizse csatornaszolgáltatás: gépészeti és elektromos eszközök beszerzése és felújítása.

•

Cegléd: Iszapágy felújítása, csatornahálózat felújítások, szivattyúk
pótlása, felújítása,

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS
A csatornaszolgáltatási ágazat folyamatosan végzi a működési
területen lévő szennyvízcsatorna hálózatok és Kecskeméten
a csapadékcsatorna hálózat ellenőrzését, hibaelhárítását és
mosását. A hálózati és a szennyvíz-, illetve csapadékvíz-átemelőkben keletkező hibák elhárítása, valamint a gépészeti
berendezések szükség szerinti javítása és cseréje szintén első
rendű prioritás. A tisztító akna fedlapok, víznyelőrácsok és az
üzemletetés során adódó egyéb burkolati hibák javítását
külső vállalkozó végezte, keretszerződés alapján. Nagy
hangsúlyt fektettünk az állapotfelmérésekre és a tervszerű
megelőző karbantartásokra. Az ágazat területén lévő
közel 400 átemelő gépészeti, villamos, irányítástechnikai berendezéseinek ellenőrzését és a szükséges
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATTAL
javításokat gyorsan elvégeztük.
ELLÁTOTT TELEPÜLÉS

39

27
SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓMŰ

A szennyvíztisztító telepeken – ahol a berendezések
különösen nagy mechanikai és vegyi igénybevételnek
kitettek – javító karbantartási munkák keretében elvégeztük a kopó alkatrészek cseréjét, valamint tervszerű
karbantartás keretében az előírások szerinti folyamatokat.
A villamos berendezések karbantartási munkáinak elvégzése 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.

2018
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682

beruházási keret

millió Ft

370

millió Ft
javítás-karbantartási keret
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KIEMELT FELADATAINK 2019-RE
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1

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

2

Kiemelten kezeljük a tisztítási technológiák üzemeltetésének
optimalizálását, mellyel az üzemeltetési költségek csökkentését
célozzuk meg.

3

A hálózati veszteségek és a hálózati meghibásodások számának csökkentése érdekében minden vízellátó rendszerünknél
jelentős figyelmet fordítunk a preventív jellegű vízhálózat
ellenőrzésre, diagnosztikára.
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4

Szakmailag támogatjuk az újonnan induló ivóvízminőség-javító programok előkészítését és közreműködünk azok sikeres
megvalósulásában. Ilyen fejlesztések vannak folyamatban a
Kék-víz II. üteménél, a Nagykőrösi, Csemői és Cibakházi vízellátó
rendszernél.

5

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. év végén a
víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra energiahatékonyságának javítására, valamint a víziközmű-rendszerek
műszaki állapotának javítására támogatási lehetőséget, illetve
pályázatot hirdetett meg. Ezen, illetve jövőbeli pályázatok előkészítése, benyújtása, továbbá támogatás elnyerése esetén a
műszaki feladatok megvalósítása a következő években jelentős
erőforrásokat igényel Társaságunk részéről az ellátásért felelősökkel együttműködve.
BÁCSVÍZ ZRT. • ÉVES JELENTÉS • 2018
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BERUHÁZÁSOK VÁLLALKOZÁSI MUNKÁK
A saját tulajdonban lévő működtető eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek
bruttó értéke 233.991 E Ft-tal nőtt a 2018. évben.
AZ ALÁBBI JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁKAT VÉGEZTÜK EL:

gépkocsi- és géptároló, anyagtároló raktárak, műhely kialakítása
- Kunszentmiklósi és Ceglédi üzemmérnökségi központ,

Korszerűsítettük csatornavizsgáló kamerás autónkat

ingatlanvásárlás – Cegléd, Dorottya u. 3.
központi raktár felújítása,
betonfelület építése vermikomposztáláshoz,
csatornavizsgáló kamerás autó korszerűsítése,
SAP fejlesztések,
hardver és szoftver eszközök beszerzése,
központi SCADA rendszer kialakítása.
folyamatirányító és adatátviteli, információs rendszer fejlesztése,
üzemeltetésben résztvevő munkagépek és tehergépjárművek beszerzése,

Felújítottuk kecskeméti központi raktárunkat

üzemeltetésben résztvevő kisgépek, szivattyúk, eszközök beszerzése, felújítása.

Gépkocsi- és géptároló raktárakat is építettünk Cegléden

Új haszongépjárművekkel bővítettük Ford flottánkat

VÁLLALKOZÁSI MUNKÁK:
A BÁCSVÍZ Zrt. működési területén több mint 1,2 milliárd
forint összegű vállalkozási tevékenységet végzett. Ezek részben
a Társaság tulajdonosi önkormányzatainak megrendelésére
végzett víziközmű felújítási munkák és új beruházások voltak.
Jelentős mennyiségű vállalkozási árbevételt tesz ki a laboratórium munkája, melyet külső megrendelőknek végeznek.
Ugyanígy vállalkozási árbevételt termel a vízmérő javító üzem,
a szennyvízcsatorna vizsgálatok, a vízveszteség elemzések
készítései, a műszaki tervezés, a szennyvízszállítás.

MÉLYÉPÍTÉS
E tevékenységünk kiterjed a víziközművek fejlesztésére
és felújítására, valamint a szolgáltatásokkal összefüggő javítási, karbantartási munkákra. Társaságunk a
korszerű technológiai háttérrel és földmunkagépekkel
rendelkező mélyépítési tevékenysége keretében jelentős
vízhálózat-építési és csatornázási megbízásokat teljesít
önkormányzatok, beruházók, fővállalkozók részére, tervezéssel, engedélyeztetéssel együtt. Emellett lakossági
megrendelésekre szennyvízcsatorna bekötések kivitelezését is vállaljuk..
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KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
VÍZHÁLÓZAT-VIZSGÁLAT

VÍZMINŐSÉG-ELLENŐRZÉS
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, a befogadóban lévő felszíni
víz összetételét, a szennyvíztisztítás során keletkező
szennyvíziszap és komposzt minőségi paramétereit,
vízbázisainkon és szennyvíztisztító telepeinken található
monitoring kutak víz összetételét. Feladatunk új ivóvíz
és szennyvíztisztító telepek próbaüzemi vizsgálatainak
elvégzése. Részt veszünk ivóvíz és szennyvízkezelési
technológiák laboratóriumi és félüzemi kísérleteinek
lebonyolításában, az eredmények értékelésében.
A BÁCSVÍZ Zrt. szervezeti egységei részéről érkező
megbízásokon túl külső ügyfelek megrendeléseit
is teljesítjük. A rugalmas, pontos és versenyképes
árakon nyújtott szolgáltatásainkat magánszemélyek,
élelmiszeripari vállalkozások, fürdő-üzemeltetők és
környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozások
veszik igénybe. A külső megrendelésekből származó
árbevétel 2018-ban meghaladta az 42 millió Ft-ot, a
teljes árbevétel 30 %-át.
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A feladatunk elsősorban a hálózati veszteség csökkentése érdekében folyamatosan végzett hibahely behatároló vízveszteség-elemzés, melyet akusztikus műszerekkel felszerelt
mérőkocsival 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 számát a megrendelők megelégedésére. A
vállalkozási tevékenységből adódó teljesítményünk aránya az egység összes teljesítményén belül
2018-ban ~65% volt.
VÁLLALUNK:

•
•
•
•

települési szintű vízveszteség elemzést,
műszeres hibahely-keresést ingatlanok belső hibahelyeinek lokalizálására,
vezeték, kábel nyomvonalkeresést,
vízhozam- és nyomásmérést a hálózatok hidraulikai paramétereinek ellenőrzéséhez, adatszolgáltatáshoz.

A feladatainkat 2 fővel egy beépített korrelátoros mérőkocsival látjuk el.

CSATORNAHÁLÓZAT
TISZTÍTÁS ÉS VIZSGÁLAT
A csatornaszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó
tevékenységünk a csatornahálózatok szakszerű
üzemeltetése, az üzemzavarok gyors elhárítása.
Az alaptevékenység mellett külső megrendelés esetén vállalkozunk szennyvízszállításra, élelmiszeripari
melléktermékek szállítására szennyvíz és csapadékvíz
csatornák tisztítására. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésünkre áll 1 db nagyteljesítményű mosó – szívó,
3 db szívó és 2 db mosó gépjármű, illetve egy korszerű
csatornavizsgáló kamerás autó.

GÉPÉSZET ÉS
GÉPGAZDÁLKODÁS
Gépészeti és gépjárműüzemünk mérőlaboratóriumában a folyamatos műszaki fejlesztések
eredményeként MID-es, valamint ultrahangos és
indukciós vízmérők, továbbá hidegvizes sarokvízmérők
hitelesítése is elvégezhető.
Az üzem munkatársai végzik Társaságunk szennyvízszivattyúinak és keverőinek karbantartását és javításait
is, eredeti alkatrészek felhasználásával. Tevékenységi
körükbe tartozik még az elektromos kapcsolószekrények készítése, karbantartása, javítása és tisztítása is.
Az üzem a belső igényeken túl külső magbízásokat is
fogad és teljesít, megrendelőink igényeihez igazodva,
rövid határidővel.

TÉRINFORMATIKAI
ADATSZOLGÁLTATÁS
A Fejlesztési és térinformatikai osztály a Társaság teljes működési területén támogatja az
ágazatok, valamint a többi üzemegység működését
a biztonságtechnikai, informatikai adatátviteli és kommunikációs rendszerek üzemeltetésével, fejlesztésével.
Az osztály munkatársai felügyelik a Műszaki Információs
Rendszert, a folyamatirányító rendszert, valamint a
Társaság energiagazdálkodását.
A térinformatikai területen dolgozó munkatársak végzik
a geodéziai beméréseket, a digitális térképi állományok
létrehozását és a közműegyzetetést. Térképi állományainkkal állunk az önkormányzatok, a társközművek
és tervezők rendelkezésére.

MŰSZAKI TERVEZÉS
Tervezőnk elsősorban vonalas jellegű létesítmények, valamint közműcsatlakozások
tervezését végzi, Társaságon belüli és külső
megrendelésre egyaránt.

Társaságunk korszerű gépjárműparkkal rendelkezik
szállítási feladatok ellátásához, valamint a hibaelhárítási, mélyépítési és kertészeti munkák végzéséhez.
Gépjárműüzemünk munkatársai gondoskodnak a
gépjárművek és munkagépek javításáról karbantartásáról, megfelelő műszaki állapotuk fenntartásáról,
valamint szükség szerinti beszerzésükről, cseréjükről
Jól felszerelt autójavító műhelyünkben - a saját igények kielégítésén túl - személy- és tehergépjárművek
javítását, diagnosztikai vizsgálatát, műszaki vizsgára
való felkészítését vállaljuk, időszakos igényként akár
autóklímák tisztításával, karbantartásával is állunk
rendelkezésre.

BÁCSVÍZ ZRT. • ÉVES JELENTÉS • 2018

17

GAZDÁLKODÁS
EREDMÉNY
Társaságunk az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket sikeresen teljesítette, a 2018. évben elért
adózott eredmény +191.166 ezer Ft.
2018-ban árbevételünknek 82,81%-a származik a víz- és csatornaszolgáltatási tevékenységünkből, ezért
a gazdálkodás helyzetét alapvetően az alaptevékenység értékesített mennyiségének alakulása határozza
meg továbbra is.
Vízszolgáltatás esetében a bázishoz képest 0,45%-os, a tervhez viszonyítva 4,38%-os növekedést realizáltunk.
A vízszolgáltatáshoz hasonlóan kismértékű emelkedés tapasztalható a csatornaszolgáltatás értékesítési
adataiban is, mely 2017-hez képest 0,97%-kal, a tervezett mennyiséghez hasonlítva 4,25%-kal emelkedett.
Felhasználói kategóriánként elmondható, hogy a lakossági szegmens felé kiszámlázott mennyiségeknél a
vízszolgáltatás esetében 5,44%, a csatornaszolgáltatás tekintetében 6,14% többletértékesítés figyelhető meg
a prognózishoz képest. A nem lakossági szegmens felé kiszámlázott mennyiség vonatkozásában a víz- és
csatornaértékesítés szintén meghaladja a tervezett értékeket. (víz +1,71%; csatorna +0,92%)

BEVÉTEL MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGEK SZERINT

ADÓZÁS ELŐTTI ÉS ADÓZOTT EREDMÉNY ALAKULÁSA
(adatok ezer Ft-ban)
Adózás előtti
eredmény

Adózott
eredmény

2014.

149 284

41 512

2015.

220 777

48 994

2016.

129 869

52 709

2017.

316 037

154 680

2018.

363 357

191 166

Év

* Meg jegyzés: A Szt.-nek megfelelően a 2016 előtti adatok korábbi elnevezése MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ARÁNYA
13,42 %

7,67 %
5,78 %
3,29 %

0,31 %
3,44 %

44,07 %

Ft

38,74 %
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VÍZSZOLGÁLTATÁS

44,07 %

CSATORNASZOLGÁLTATÁS

38,74 %

EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉG

3,44 %

IPARI TEVÉKENYSÉG

0,31 %

ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG

5,78 %

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

7,67 %

Ft

42,17 %

41,12 %

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

42,17 %

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

41,12 %

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

3,29 %

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

13,42 %

BEVÉTELEK, KIADÁSOK
A 2018. évi teljes bevétel 9.404.473 ezer Ft, ennek 95,67%-a az értékesítés nettó árbevételéből,
0,01%-a pénzügyi tevékenységből, 4,32 %-a pedig egyéb bevételből származik. Az értékesítés
nettó árbevétele 8.997.891 ezer Ft, mely 2,09%-kal, 183.980 ezer Ft-tal meghaladja a 2017.
évi értéket.
Az összes ráfordítás 9.060.697 ezer Ft, ennek 83,06%-a az alaptevékenységgel összefüggésben
merült fel. A költségeken, ráfordításokon belül 2018-ban a legnagyobb arányt az anyagjellegű
ráfordítások képviselik 42,17%-kal, melyet megközelít a személyi jellegű ráfordítások 41,12
%-os aránya.
Az anyagjellegű ráfordítások értéke 3.820.631 ezer Ft volt, amely hasonlóan alakult az előző
évhez képest. Az anyagjellegű ráfordításokból 33,91% az anyagköltség, 43,93% az igénybevett
szolgáltatás, 9,86% az egyéb szolgáltatás, 0,49% az eladott áruk beszerzési értéke és 11,81%
a közvetített szolgáltatás.

BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE
(adatok ezer Ft-ban)
MEGNEVEZÉS

2017. év

2018. év

Értékesítés nettó árbevétele

8 813 911

8 997 891

Egyéb bevételek

428 097

405 926

268

656

9 242 276

9 404 473

Pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ALALKULÁSA
(adatok ezer Ft-ban)

2018

8 997 891

2017

8 813 911

2016

8 160 394

2015

8 255 189

2014

6 641 308
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GAZDÁLKODÁS

MÉRLEGADATOK 2017 - 2018.
(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi
eszközök
B. FORGÓESZKÖZÖK

2017. év

2018. év

Eltérés a
2017. évihez
képest

2 952 873

3 280 505

11,10 %

100 731

120 868

19,99 %

2 375 539

2 542 091

7,01 %

476 603

617 546

29,57 %

2 799 068

3 042 570

2,39 %

MEGNEVEZÉS

2017. év

2018. év

Eltérés a
2017. évihez
képest

3 545 992

3 737 158

5,39 %

3 100 904

3 100 904

0,00 %

0

0

-

0

0

-

290 408

444 988

53,23 %

0

0

-

0

0

-

VII. Mérleg szerinti eredmény

154 680

191 166

23,59 %

E.

CÉLTARTALÉKOK

904 409

987 319

9,17 %

F.

KÖTELEZETTSÉGEK

888 462

1 202 937

35,40 %

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

-

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

-

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

888 462

1 202 937

35,40 %

479 447

497 507

3,77 %

5 818 310

6 424 921

10,43 %

D. SAJÁT TŐKE
I.

Jegyzett tőke

II.

Jegyzett, de még be nem
fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V.

Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék
I.

Készletek

253 675

280 536

8,70 %

II.

Követelések

1 568 123

1 692 110

10,59 %

0

100

-

IV. Pénzeszközök

977 270

1 069 824

9,47 %

AKTÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK

66 369

101 846

53,45 %

5 818 310

6 424 921

10,43 %

III. Értékpapírok

C.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

VAGYONI HELYZET ÉS TŐKESZERKEZET
2018-ban Társaságunk gazdálkodását nem befolyásolta rendkívüli
gazdasági esemény.
Társaságunk eszközeinek 2018. évi záró értéke 6.424.921 ezer
Ft, amely 10,43%-kal magasabb, mint a 2017. évi záró érték.
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G.

PASSZÍV IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

A befektetett eszközök záró értéke az eszközök csoportok emelkedésének köszönhetően 11,10%-kal meghaladja a 2017. évi
összeget. Az eszközök összetételét tekintve 51,06% a befektetett
eszközök aránya. Ebből a tárgyi eszközök aránya 39,57 %-ot
testesít meg, melynek szerepe – a tevékenység sajátosságaiknak
megfelelően – az eszközökön belül kiemelkedő.
A forgóeszközök értéke 8,70 %-kal, 243.502 ezer Ft-tal nőtt,

aránya az eszközökön belül 47,36%. A készletek 10,59%-kal,
26.861 ezer Ft-tal , a követelések 7,91%-kal, 123.987 ezer Fttal, a pénzeszközök záró értéke 9,47 %-kal 92.554 ezer Ft-tal
emelkedett az előző évhez viszonyítva.
A BÁCSVÍZ Zrt. által bérleti-üzemeltetési szerződés alapján
működtetett víziközművek bruttó értéke 93.673.300 ezer Ft, mely
érték 0,87%-kal magasabb a 2017. évhez képest.

A Társaság tőkeellátottsága alapján megállapítható, hogy a vállalkozás eszközeinek 58,17
%-át, befektetett eszközeinek 113,92 %-át
finanszírozza a saját tőke.

előző évhez képest. Az adózott eredmény
23,59%-kal, azaz 36.486 E Ft-tal, a saját
tőke értéke 5,39%-kal 191.166 E Ft-tal
javult a bázishoz viszonyítva.

A saját tőke növekedési mutatója 6,17 %-ponttal emelkedett, melynek oka az eredményes
gazdálkodásnak köszönhetően realizálódott
adózott eredmény, melynek értéke 191.166 E Ft.
A Társaság mérlegkészítéskor nem rendelkezik
hosszú lejáratú kötelezettséggel. A források
belső összetétele a bázis időszaki arányokhoz
hasonlóan alakult, a saját tőke aránya 58,17%,
a kötelezettségek aránya 18,72%.

A Társaság likviditási helyzete továbbra
is stabil.

MUTATÓSZÁMAINK
A BÁCSVÍZ Zrt. működésében 2018-ban rendkívüli gazdasági esemény nem történt így ezen
időszak mutatói a normál üzemmenet szerinti
értékeket tükrözik.
Az eszközállomány alapján számított hatékonysági mutató értéke 4,24%-kal emelkedett az előző évi arányszámhoz viszonyítva. A
hatékonysági mutató pozitív változása annak
tudható be, hogy az adózás előtti eredmény
14,97%-kal, 47.320 E Ft-tal nőtt a 2017. évi
eredményszinthez képest.
A tőkehatékonysági mutató értéke a 2017. évihez
képes kedvezőbb értéket mutat, mely annak
köszönhető, hogy mind az adózott eredmény,
mind a saját tőke értéke nőtt, azonban az adózott
eredmény jelentősebb mértékben emelkedett az

A TÁRSASÁGOT JELLEMZŐ FŐBB ADATOK

2018

Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma (fő)

318 000

Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (fő)

250 000

A likviditási mutató értéke 2,53, amely
meghaladja az általánosan elvárt 1,3as szintet.

Az ellátott terület összes lakossága (fő)

357 000

Az egy éven belül lejáró kötelezettségek és forgóeszközök aránya kedvező,
az éven belül mobilizálható eszközök a
rövid lejáratú kötelezettségeknek több,
mint kétszeresét teszik ki.
A hosszú távú likviditási mutató értéke
35,56%-ról 30,18%-ra mérséklődött, mely
érték továbbra is kedvező.

Víztermelő kutak száma (db)

Összegzésként elmondható, hogy a Társaság
pénzügyi helyzete szilárd, likviditási problémák nincsenek. 2018. évben sem volt
az állami költségvetéssel, a társadalombiztosítással és a szállítókkal szemben
lejárt hátralékunk, kötelezettségeinket
határidőre teljesítettük. A kiegyensúlyozott gazdálkodás eredményeként
folyószámlahitel igénybevételére nem
került sor.

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

Összes víztároló kapacitás (m3)

38 457
222

Vízmű víztermelő kapacitása (m3/d)

186 860

Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/d)

80 980

Termelt ivóvíz (ezer m3)

19 049

Vízbekötések száma összesen (db)

117 138

Felhasználási helyek száma összesen - vízszolgáltatás (db)

143 297

Felhasználási helyek száma összesen - csatornaszolgáltatás (db)

109 669

Értékesített ivóvíz (ezer m3)

14 471

Elvezetett szennyvíz (ezer m3)

15 661

Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3)

15 763

Vízhálózat hossza (km)

2 658

Csatornahálózat hossza (km)

1 755

MEGNEVEZÉS

2017. év

2018. év

Változás %

Villamosenergia felhasználás - ivóvízellátáshoz (MWh)

9 468

Saját tulajdon

6 019 447

6 208 399

+3,14

Önkormányzati tulajdon

92 863 405

93 673 300

+0,87

Villamosenergia felhasználás - szennyvízelvezetéshez,
- tisztításhoz (MWh)

13 562

ÖSSZES ÜZEMELTETETT
TÁRGYI ESZKÖZ BRUTTÓ ÉRTÉKE

98 882 852

99 881 699

+1,01

Üzemeltetett tárgyi eszközök bruttó értéke (millió Ft)

99 882
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SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL
A DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
Az ivóvíz-, valamint a szennyvízcsatorna-szolgáltatás díja
hatóságilag megállapított, maximált ár. A szolgáltatási díjak
tekintetében az árhatósági jogkört - a többször módosított 1990.
évi LXXXVII. törvény alapján - 2011. évig a települési önkormányzat képviselő-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 állapították meg.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)
azonban módosította a korábbi díjmeghatározási 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. A jogszabályok alapján a szolgáltatási díjak a
2017. évihez képest változatlanok maradtak.
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 költséget, mert ez biztosítja
a fenntartható vízgazdálkodást.

A SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL ÉRVÉNYESÜLNIE KELL AZ
ALÁBBI ALAPELVEKNEK:
A díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb
költségű víziközmű-szolgáltatást, 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 teljesítésének indokolt költségeit,
ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt költségeit.
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A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE
VEVŐ FELHASZNÁLÓ SZERINT A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
TEKINTETÉBEN MEG KELL KÜLÖNBÖZTETNI LAKOSSÁGI ÉS NEM
LAKOSSÁGI DÍJAKAT. A VKSZTV. 64.§
(4) BEKEZDÉS ALAPJÁN LAKOSSÁGI
DÍJON KELL ELSZÁMOLNI
• a távhő-szolgáltatónak lakossági hasz-

nálati melegvíz előállítása céljából szolgáltatott ivóvizet,

• a lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel
szemben.

A DÍJ ÖSSZETEVŐI

HÁTRALÉKKEZELÉS

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.

Díjfizetés elmaradása esetén a fogyasztó
díjfizetési kötelezettségét és számlakifogásolási jogát, valamint a szolgáltató jogait
és a követendő eljárást a Vksztv. valamint
az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet
szabályozza.

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 ÁFA
törvény szerinti mértékű adót számítunk fel.

Társaságunk a nem fizető fogyasztók miatt
keletkező hátralékot ezen, és a vonatkozó
egyéb jogszabályokban foglaltak szerint
kialakított szabályzat alapján kezeli.
2018. december 31-én az alaptevékenységből származó, határidőn túli vevőkövetelések összege a tárgyévi alaptevékenység
árbevételének 2,88 %-a, összesen 213
772 ezer Ft volt, amely a 2017. évhez
viszonyítva 17 394 ezer Ft-tal csökkent.

A kintlévőség kezelése a víziközmű-szolgáltatók, így Társaságunk egyik legnagyobb
erőfeszítést igénylő feladata.
Kiemelten kezeljük a társasházi, valamint
a mellékmérővel rendelkező felhasználók
hátralékait. Minden esetben megegyezésre
törekszünk fogyasztóinkkal, méltányolva
nehéz anyagi és egyéb körülményeiket
(részletfizetés, fizetési haladék).
A nem fizető fogyasztóink részére fizetési
felszólítást küldünk. Írásbeli kérelem
alapján lehetőség van részletfizetés megadására. Eredménytelenség esetén – a
jogszabályokban foglalt előírások betartása mellett – a szolgáltatást korlátozzuk,
valamint a kintlévőség behajtására jogi
eljárást kezdeményezünk.

KINTLEVŐSÉGEK 2014 - 2018

(adatok ezer Ft-ban)
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ÜGYFELEINKÉRT
Ügyfeleink kiszolgálása elsősorban a fogyasztókkal
közvetlenül találkozó ügyfélszolgálati ügyintézők
a vízmérő-leolvasók és a vízmérő-cserét végző
kollégák feladata.
Az ügyfélszolgálati ügyintéző munkatársak széleskörű szakmai tájékoztatást, ügyintézést és adatszolgáltatást biztosítanak, továbbá az ügyfelekkel
kapcsolatos információk kezelésével foglalkoznak.
A felhasználónk 7 ügyfélszolgálati irodában tudják
a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyeiket
személyesen intézni. Az ügyfélszolgálati iroda és
fiókirodák földrajzi elhelyezkedése és rugalmas
nyitva tartása a jogszabályi előírások teljesítésén
túl biztosítja könnyű felkereshetőségüket. Hetente
egy munkanapon, hétfőn hosszított nyitva tartással- Kecskeméten 20 óráig, fiókirodáinkban 18
óráig fogadjuk ügyfeleinket. Korszerű ügyfélhívó
rendszerünk segíti a minél zökkenőmentesebb
ügyintézést, továbbá bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk pénztárainkban.
Felhasználóink telefonon, postai és elektronikus
levélben keresztül is elérhetik társaságunkat.
2018-ban a személyes ügyfél megkeresések száma 41 295 volt, telefonon keresztül 22 608 hívást
fogadtunk, postai vagy elektronikus levélben 12
680 esetben fordultak ügyfélszolgálatokat érintő
ügyekben társaságunkhoz.
A személyes ügyfélmegkeresések során ügyfeleinknek átlagosan 8,5 percet kell várakozniuk,
ügyeiket a 2018. évi adatok összesítése alapján
14,5 perc alatt tudják elintézni. Ügyfeleink közel 30
%-a hosszabb ügyintézési időt igénylő tulajdonosváltás, mintegy 10 %-a új közmű-csatlakozással
kapcsolatos ügyintézés.
Telefonos ügyfélszolgálatunkon még a legterheltebb
időszakokban is átlagosan 2 percen belül fogadjuk
a szolgáltatással kapcsolatban beérkező hívásokat. Hibabejelentést a nap 24 órájában fogadnak
munkatársaink.
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VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS
FELHASZNÁLÁSI HELYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2014 - 2018
(adatok darabszámban)
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CSATORNASZOLGÁLTATÁS

Ügyfeleink elérhetik elektronikus ügyfélszolgálati rendszerünket a www.bacsviz.hu
felületen keresztül vagy mobiltelefonjuk segítségével. Az on-line internetes és a mobil
alkalmazás segítségével nyomon követhetik a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kapcsolatos eseményeket,
hozzájuthatnak saját felhasználási helyükkel kapcsolatos információkhoz, tájékozódhatnak számlaegyenlegükről, fizetési-mód váltást kezdeményezhetnek, előzetes időpontot
foglalhatnak a személyes ügyeik intézéséhez, megtekinthetik a nyitva tartási időket,
mérőállást rögzíthetnek, hibabejelentést és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket is megküldhetik.
Ügyfeleink elégedettségét 2018-ban a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
országos felhasználói elégedettség mérés keretében mértük. 19500 véletlenszerűen
kiválasztott felhasználó véleményének országos értékelése alapján a BÁCSVÍZ Zrt. felhasználói a legelégedettebbek a víziközmű-szolgáltatójuk tevékenységével. 2018-ban
minden ügyintézői munkaállomás elégedettségmérő terminálókkal egészült ki, amelynek
segítségével ügyfeleink azonnal jelezhették az ügyintézéssel kapcsolatos elégedettségüket.
A felhasználók közel 50 %-a élt is ezzel a lehetőséggel, a 0-9 skálán adott értékelés 8,9
átlagos értéke a felhasználók kimagasló elégedettségét tükrözi.
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HUMÁNTŐKÉNK A LEGFONTOSABB ERŐFORRÁSUNK
Humánerőforrás gazdálkodásunk prioritásai - a Társaság stratégiai céljaihoz igazítva - a folyamatos, biztonságos és színvonalas
szolgáltatás nyújtásához szükséges munkaerő biztosítása, az
eredményes működést lehetővé tevő, racionális létszám- és
bérgazdálkodás, valamint a munkáltatói stabilitás erősítése a
munkavállalói elkötelezettség és elégedettség megőrzése és
emelése által.
A 2018. évben rendelkezésünkre álló 627 fős munkavállalói állományunk mennyiségben és szakmai minőségben is megfelelt
a víziközmű-üzemeltetés jogszabályi előírásainak.
Szolgáltatóként tudjuk, hogy működésünk egyik legfontosabb
eleme az eszközeinket üzemeltető szakembergárda, és hisszük,
hogy a hatékony munkafolyamatok folyamatos fejlesztése mellett
munkavállalóink elkötelezettsége is feltétele az eredményességünknek. Szükségesnek tartjuk szakembereink fejlesztését
annak érdekében, hogy a külső környezeti változásoknak
folyamatosan meg tudjunk felelni, valamint a fogyasztók és a
tulajdonosok elégedettségét is ki tudjuk vívni szolgáltatásunk
színvonalának emelése, gazdálkodásunk eredményességének
biztosítása révén.
Mindezekre tekintettel kiemelt figyelmet fordítunk humánerőforrásunk fejlesztésére, szervezeti és egyéni szinten egyaránt,
ahogy tettük ezt már az elmúlt években is.
Szakembereink számára a Magyar Víziközmű Szövetség szervezésében megvalósuló ágazati specifikus képzéseken, szakmai
napokon való részvételt biztosítunk, ahol a társcégek munkatársaival tudás- és tapasztalatcserére is lehetőségük nyílik,
így ismereteket szerezhetnek az ágazat többi szereplőjének
jó gyakorlatairól. A munkatársak feladataik ellátásához előírt
képzettségeit és ismereteit folyamatosan frissítjük, valamint
a jogszabályi változásokat és a technológiai fejlesztéseket is
naprakészen követjük.
A szükséges szaktudással rendelkező munkaerő biztosítása
érdekében az utánpótlás nevelésre egyre nagyobb hangsúlyt
kívánunk fektetni, részt veszünk a szakmai szövetség erre a
célra létrehozott munkacsoportjának munkájában és az általuk
kidolgozott programok (duális képzés, ágazati népszerűsítő
kampány, kamarai együttműködések kialakítása, stb.) megvalósításában. A hiányszakmákban (pl. villanyszerelő, vízműkezelő,
vízvezeték- és -hálózatszerelő, nehézgépkezelő) jelentkező
munkaerő igényünk kielégítése érdekében belső pályáztatás
útján toborzunk szakirányú képzést vállaló munkatársakat, akik
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számára cégünk az átképzést biztosítja, cserébe a munkavállalók szerződésben vállalják munkaviszonyuk fenntartását és
a képzettségnek megfelelő munkakör betöltését.
Folyamataink fejlesztése céljából minőségirányítási rendszerünk megújítását is célul tűztük ki, ennek érdekében, az új
szabványkövetelményeknek megfelelő, folyamatszemléletű és
kockázatalapú képzéseket valósítottunk meg belső auditoraink
számára. 2018-ban is összegyűjtöttük a cég egyes szakterületein
felmerülő képzési igényeket, oktatási tervünket ennek megfelelően alakítottuk ki. Az üzleti tervben képzésre elkülönített
keretünket sikerült bővíteni, azáltal, hogy a nagyvállalati kör
számára megnyíló GINOP támogatási keretből pályázatunkkal
többletforrást nyertünk a humánerőforrás fejlesztési céljaink
megvalósításához. Az elkövetkező két éves periódusban 420
munkavállalónk számára tudunk szakmai és kompetenciafejlesztő képzéseket biztosítani.
A szervezetet és a szakembereket is folyamatosan fejlesztjük,
hogy a működést minél inkább a piaci igényekhez tudjuk igazítani, emellett fenntartsuk munkatársaink elégedettségét és
elkötelezettségét, ami munkáltatói stabilitásunk alapja. Külön
figyelmet fordítunk a munkaerő vonzó képességünk szinten
tartására, emelésére is, mivel a fluktuáció növekedése és az
állományunk idősödő korfája miatt egyre nagyobb kihívást jelent
a megfelelő szakemberek pótlása, bevonzása és megtartása.
Fókuszcsoportos workshopok formájában monitorozzuk az
egyes munkavállalói csoportok véleményét és elvárásait, hogy
foglalkoztatáspolitikai stratégiánkat minél inkább az adott célcsoportok igényeihez igazítva tudjuk kialakítani. A javaslatokból,
észrevételekből született intézkedések (onboarding program
létrehozása, szervezeti együttműködést támogató csapatépítő
programok, kommunikációs illetve időgazdálkodási tréningek,
a munkahelyi jó közérzetet elősegítő előadások, stb.) révén a
munkaerőmegtartó képességünket igyekszünk növelni, munkáltatói márkánkat erősíteni.
A szolgáltatás műszaki biztonsága és a racionális munkaerőgazdálkodás szempontjait egyaránt figyelembe véve, felülvizsgáltuk
készenléti rendszerünket, valamint a munkarendeket is, melyek
újragondolása során a minél rugalmasabb, a tevékenységeinkhez és a piaci igényekhez minél inkább igazodó megoldások
kerültek előtérbe. Az érdekképviseletekkel közösen alakítottuk
ki a munkarendekhez kapcsolódó bérpótlékok új szabályait is,

FÓKUSZBAN A MUNKAHELYI KÖZÖSSÉG ÉS A MUNKÁLTATÓI MÁRKA ÉPÍTÉSE, A MUNKAERŐMEGTARTÁS ERŐSÍTÉSE
valamint hatálybaléptettük 2018 januárjától a munkakörértékelésen alapuló új bértarifa rendszerünket is.
A munkavállalók bérezésében és a juttatások terén mindent
elkövetünk, hogy azok reálértékét megtartsuk. Alapbéremelés
formájában 2017-ben és 2018-ban is teljes mértékig átengedtük
munkavállalóink számára a szociális hozzájárulási adó csökkenése révén megtakarított személyi jellegű ráfordításhányadot,
ezen felül az üzleti tervben szereplő további 5 % bérfejlesztést is

végrehajtottunk januártól. Júliusban ismételten 3 %-kal emeltük a bértömeget, melyből, főként a fizikai és a munkaerőpiaci
helyzet miatt veszélyeztetettebb munkakörökre koncentráltan
differenciált emelést valósítottunk meg.
Az érdekképviseletekkel folyamatosan konzultálva alakítottuk
a béren kívüli juttatások és a hűségjutalmak rendszerét is,
melyekkel megbecsülésünket a továbbiakban is igyekszünk a
munkavállalók felé kifejezni.

2018

627

fő
munkavállaló
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KOMMUNIKÁCIÓ

A BÁCSVÍZ Zrt. kommunikációs tevékenységének célja, hogy bizalmi légkört alakítson ki és tartson fenn a Részvénytársaság és környezete
A BÁCSVÍZ Zrt. kommunikációs tevékenységének célja, hogy bizalmi légkört alakítson ki és tartson fenn a Részvénytársaság és körközött úgy, hogy valamennyi érdekelt fél a szükséges mélységig kapjon rendszeres tájékoztatást a víziközmű-szolgáltatásról. Célunk az,
nyezete között úgy, hogy valamennyi érdekelt fél a szükséges mélységig kapjon rendszeres tájékoztatást a víziközmű-szolgáltatásról.
hogy ezáltal a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatói és környezetvédelmi tevékenysége ismert legyen, emellett pedig biztosuk az érdekelt felektől
Célunk az, hogy ezáltal a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatói és környezetvédelmi tevékenysége ismert legyen, emellett pedig biztosuk az
származó információk átvételét, dokumentálását és hatékony felhasználását.
érdekelt felektől származó információk átvételét, dokumentálását és hatékony felhasználását.
A Társaság rendkívül nagy hangsúlyt fektet mind a külső, mind a belső kommunikációra. Fontos számunkra, hogy valamennyi érdeA Társaság rendkívül nagy hangsúlyt fektet mind a külső, mind a belső kommunikációra. Fontos számunkra, hogy valamennyi érkelt fél megismerje tevékenységünket, célkitűzéseinket, eredményeinket. Ennek érdekében szoros együttműködést építettünk ki a
dekelt fél megismerje tevékenységünket, célkitűzéseinket, eredményeinket. Ennek érdekében szoros együttműködést építettünk
szolgáltatási területünkön működő médiumokkal, hogy üzeneteink mindig időben és pontosan eljussanak az érintettekhez.
ki a szolgáltatási területünkön működő médiumokkal, hogy üzeneteink mindig időben és pontosan eljussanak az érintettekhez.
Rádiós és televíziós, valamint nyomtatott sajtóban megjelenő közleményeinken, hirdetéseinken, újságcikkeinken, riportjainkon túl
Rádiós és televíziós, valamint nyomtatott sajtóban megjelenő közleményeinken, hirdetéseinken, újságcikkeinken, riportjainkon
saját kiadványok útján igyekszünk minél több információt közreadni Társaságunk aktualitásairól: híreinkről, eseményeinkről. A
túl saját kiadványok útján igyekszünk minél több információt közreadni Társaságunk aktualitásairól: híreinkről, eseményeinkközérdekű tudnivalók honlapunkon is naprakészen érhetők el, valamint rendszeresen mellékelünk tájékoztatókat és hírleveleket
ről. A közérdekű tudnivalók honlapunkon is naprakészen érhetők el, valamint rendszeresen mellékelünk tájékoztatókat és
számláinkhoz.
hírleveleket számláinkhoz.
Mindezeken túl munkatársaink számos helyszínen és időpontban tartanak előadásokat és tájékoztatókat a legkülönbözőbb
Mindezeken túl munkatársaink számos helyszínen és időpontban tartanak előadásokat és tájékoztatókat a legkülönbözőbb
alkalmakból (lakossági fórumok, víziközmű-szolgáltatáshoz, környezetvédelemhez kapcsolódó rendezvények, szakmai és nyílt
alkalmakból (lakossági fórumok, víziközmű-szolgáltatáshoz, környezetvédelemhez kapcsolódó rendezvények, szakmai és
napok, iskolai előadások stb.), hogy a lehető legszélesebb körű tájékoztatást nyújtsák a szakmánk, munkánk, tevékenységünk
nyílt napok, iskolai előadások stb.), hogy a lehető legszélesebb körű tájékoztatást nyújtsák a szakmánk, munkánk, tevéiránt érdeklődők számára.
kenységünk iránt érdeklődők számára.
A külső kommunikációval párhuzamosan működtetjük belső kommunikációs csatornáinkat is, hiszen munkatársaink megfeA külső kommunikációval párhuzamosan működtetjük belső kommunikációs csatornáinkat is, hiszen munkatársaink
lelő időben és megfelelő minőségben történő informálása, tájékoztatása meghatározó mindennapi életünkben. Eszközeink
megfelelő időben és megfelelő minőségben történő informálása, tájékoztatása meghatározó mindennapi életünkben.
ennek megvalósítására a rendszeresen megjelenő belső újság, az intranet, a minden szervezeti egységnél rendelkezésre
Eszközeink ennek megvalósítására a rendszeresen megjelenő belső újság, az intranet, a minden szervezeti egységnél
álló faliújságok, illetve a rendszeres vezetői tájékoztatók, fórumok. Ezeken keresztül munkavállalóink időben juthatnak
rendelkezésre álló faliújságok, illetve a rendszeres vezetői tájékoztatók, fórumok. Ezeken keresztül munkavállalóink
információhoz a munkájukhoz szükséges tudnivalókról, a cégünk életét érintő hírekről, a közösség aktualitásairól.
időben juthatnak információhoz a munkájukhoz szükséges tudnivalókról, a cégünk életét érintő hírekről, a közösség
aktualitásairól. Arra is ügyelünk, hogy munkavállalóinknak lehetőségük legyen ötleteiket, javaslataikat és véleményüket
Arra is ügyelünk, hogy munkavállalóinknak lehetőségük legyen ötleteiket, javaslataikat és véleményüket megosztani
megosztani a vezetéssel, így a belső kommunikációnk se csak egyirányú legyen, hanem a hatékonyság érdekében
a vezetéssel, így a belső kommunikációnk se csak egyirányú legyen, hanem a hatékonyság érdekében oda-vissza áraoda-vissza áramolhasson az információ.
molhasson az információ.
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Hiszünk abban, hogy a társadalmi szerepvállalás nem csak kötelesség, de elköteleződés is.
Társaságunk hosszú távon és felelősen gondolkodó közszolgáltatóhoz
méltó módon igyekszik részt vállalni a társadalom és a környezet
iránti felelősségből. Fókuszterületeink a CSR szemléletmód és
tudatosság erősítése, a környezettudatosság, környezetvédelem
népszerűsítése, valamint az egészségmegőrzés fontosságának
hirdetése.
Szponzorációink, valamint szociális, kulturális, környezetvédelmi
vonatkozású szerepvállalásaink, támogatásaink is a fenti célt
szolgálják.
2018-ban 133 szervezetet, illetve rendezvényt támogattunk: iskolák,
alapítványok, sportegyesületek, gyermek- és szociális intézmények
céljainak megvalósulásához, valamint kulturális és sport rendezvények,
események megszervezéséhez tudtunk hozzájárulni, mindösszesen
9,5 millió Ft összeggel.

TÁRSADALMI
SZEREPVÁLLALÁS

2018

133

támogatott szervezet / rendezvény

9,5

millió Ft adomány

Hisszük, hogy az ismeretterjesztés és szemléletformálás
egyik leghatékonyabb eszköze a példamutatás, és bízunk
benne, hogy tevékenységekkel hiteles mintaként tudunk
szolgálni a társadalmi felelősségvállalás terén:
Több száz érdeklődő részvételével megrendezzük a
Víz Világnapjához, valamint a Föld Napjához kapcsolódó nyílt napjainkat.
Részt veszünk a működési területünkön szervezett,
környezetvédelemhez kapcsolódó kampányokban,
rendezvényeken (pl. Autómentes nap).
A megújuló energiaforrások használatát folyamatosan bővítjük, energiairányítási rendszert
vezetünk be a hatékony felhasználás érdekében.
Madárbarát munkahelyként működünk.
Véradóbarát munkahely címünkhöz illően évente két
alkalommal szervezünk önkéntes véradást munkatársaink körében.
BÁCSVÍZ ZRT. • ÉVES JELENTÉS • 2018
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MINŐSÉG-, KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAPOLITIKA
A céljaink elérése érdekében az alábbiak érvényesülését tartjuk fontosnak:

A BÁCSVÍZ Zrt. valamennyi munkatársa
elkötelezett és felkészült a követelményeknek és az érdekelt felek elvárásainak mindenkor megfelelő víziközmű-szolgáltatás
nyújtására, a felhasználók és a tulajdonosok
elégedettségének növelésére, a környezet
védelmére. Ennek igazolására szolgáltatásait az ISO 9001:2015 szabvány szerinti
minőség-, az ISO 14001:2015 szabvány
szerinti környezet- és az ISO 50001:2011
szabvány szerinti energiairányítási rendszer
előírásaihoz igazodva nyújtja.
2018-ban az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok megújulásával jelentkező követelmények működésünkbe való integrálása
jelentette a legnagyobb kihívást.

ISO 9001
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•

Kinyilvánítjuk, hogy tevékenységünk középpontjában a felhasználó áll, ennek érdekében
legfontosabb feladatunk a felhasználói igények teljes körű kielégítése, kapcsolataink
folyamatos javítása.

•

Berendezéseink biztonságos működtetése, technológiáink előírások szerinti üzemeltetése, folyamataink szabályozása során a követelmények betartására, az átláthatóságra,
a hatékonyság javítására törekszünk.

•

Beszerzéseink, fejlesztéseink során tekintettel vagyunk a környezet- és energiatudatos
működésre, a takarékos energia- és nyersanyag felhasználásra.

•

Rendszeresen elemezzük a környezetre gyakorolt hatásokat, energiafogyasztásokat és
intézkedünk, hogy a környezet terhelése csökkenő mértékű legyen.

•

A tulajdonos önkormányzatokkal együttműködünk a közművek minőség-, környezet- és
energiatudatos fejlesztésében, a rekonstrukciók egyeztetett végrehajtásában.

•

Céljaink elérése érdekében biztosítjuk dolgozóink folyamatos képzését.

•

Célkitűzéseinkről és elért eredményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk a tevékenységünkkel érintett önkormányzatokat, fogyasztóinkat, partnereinket.

•

Vállaljuk az iskolai környezeti nevelési programok, természet- és környezetvédelmi
vetélkedők támogatását, tevékenységünk rendszeres bemutatását, előadások tartását,
szakmai konferenciák szervezését.

ISO 14001 ISO 50001

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
Társaságunk elkötelezett a környezetés természetvédelem iránt, a környezettudatosság fontosságára leginkább
a jó gyakorlatok alkalmazásával és
megismertetésével igyekszünk felhívni
a figyelmet.
Célunk a környezeti kibocsátások teljes
körű felügyelete, tervszerű csökkentése, a vízbázisok, a talaj és a levegő
védelme. A fenntarthatóság alapelveivel
összhangban célokat határozunk meg a
klímaváltozásért felelős üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentésére,
a környezeti- és energiateljesítmény
növelésére.
Rendszeresen mérjük és értékeljük a
tevékenységeink környezetre gyakorolt
hatásait, a munkavégzés során nagy
hangsúlyt fektetünk a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésére és kezelésére.
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