90 éves a Váci Vízmű

Gombás Ernő · 2018. november 5.
X/1. rész: 2008 augusztusa után…
A DMRV Zrt. Igazgatósága a többségi állami tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. indítványára 2008. augusztus
14-re összehívta a társaság rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés napirendjén a társaság életét és jövőbeni
működését befolyásoló jelentős kérdések megvitatása szerepelt. Ennek megfelelően ─ többek között ─ a
közgyűlés 2009. április 15. napjával megszüntette és 2008. augusztus 15. napjával felmentette a
munkavégzés alól Farkas Vince urat. A közgyűlés döntött a DMRV Zrt. új vezérigazgatójának személyéről is. A
társaság új vezérigazgatója 2008. augusztus 16. napjával Vogel Csaba úr lett. Megbízása határozatlan időre
szólt. Vezető társai, műszaki igazgató: dr. Pécsi Kálmán, gazdasági igazgató: Török László urak voltak.

Vogel Csaba
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Az átmenet féléve!
A közgyűlés még egy fontos dologban hozott határozatot, mégpedig abban, hogy a cégnél megszüntette az
Igazgatóságot és a cégvezetői tisztséget és létrehozta kibővített jogkörrel a vezérigazgatói tisztséget,
amelynek gyakorlója az Igazgatóság nevében is eljárhat. Az új vezérigazgató a társaság munkavállalói előtt
nem volt ismeretlen, mivel sokan 1975 – 1993 között együtt dolgoztunk vele. Aki esetleg nem, a közös munka
alapján, „hírből bizonyosan” ismerte Vogel urat. Vezérigazgató úr „székfoglalójában” többek között
kihangsúlyozta, hogy egy nyitottabb, a fogyasztók, a partnereink előtt átláthatóbb, kommunikatívabb céget
kíván kialakítani.
Továbbá:
- Nem kerülhető el a cég stratégiájának módosítása. Keresni kell a választ néhány kérdésre. Például: mód vane a térségben további települések víz és csatorna létesítményeinek üzemeltetését elnyerni és azt – az állami
szándékokkal összhangban milyen feltételek mellett tehetjük: hogyan alakuljanak önkormányzati
kapcsolataink.
- Biztos, hogy – részletes elemzés alapján – egyes területeken hozzá kell nyúlni a cégen belüli irányítás
szervezeti-, és működtetési rendszeréhez.
- Nem kerülhető el a már működő műszaki és gazdasági információs rendszerek összhangjának finomítása, a
tapasztalt működési hibák kiküszöbölése.
- A regionális üzemeltető szervezeteknek élen kell járniuk az elaprózódott üzemeltetési struktúra
megváltoztatásában!
- Vissza kell állítani az önkormányzatokkal való korábbi szoros kapcsolatot. A velük való párbeszéd nem
nélkülözhető további munkánk során!
- A következő időszak a gazdasági helyzet átrendeződésével járhat. Ez a munka nem lehet eredményes az
érdekvédelmi szervezetek együttműködése nélkül.
Végéhez ért társaságunknál a MIR (minőségirányítási rendszer) felügyeleti auditja. A tanúsító szervezet a
Magyar Szabványügyi Testület döntése értelmében a korábban kapott tanúsítási okirat érvényességét
fenntartotta. Természetes környezetünk védelmében, az esetlegesen előforduló szennyezés megelőzése, és
a már bekövetkezett vészhelyzetek kezelése érdekében vezérigazgatói döntés született a szabvány szerint
működő környezetközpontú irányítási rendszer teljes tevékenységi területünkre kiterjedő kialakításáról,
bevezetéséről, valamennyi szervezeti egységünknél. A munka 2008. november közepén indult, és 2009
októberében külső auditorok előtt kiválóra vizsgázott. A felkészülés és a teljes betanulás, dr. Mudri Katalin
külső tanácsadó szakértő vezetésével történt.
Ebben az évben ünnepelhettük cégünk jogelődjének alapításának 80. évfordulóját. vezetői döntés
értelmében 500 volt és aktív munkatársunk valamint meghívottainkkal emlékeztünk vissza a magunk mögött
hagyott nyolc évtizedről.
Befejeződött a társaságnál a járműkövető rendszer bevezetésének első üteme. Ebben 100 járműre került
felszerelésre a logisztikai adatrögzítésre alkalmas GPS rendszer. A megkezdett 100 db-os projekt
bevezetésének birtokában pontosabb kép rajzolódott ki a járműállományról. Az így szerzett információk
ismeretében jobban be lehetett avatkozni járműveink irányításába, munkák szervezésébe.
E jeles alkalomból került kiadásra a
80 év, 80 kép, 80 emlék címet viselő könyv Gombás Ernő szerkesztésében,
melyben 80 munkatárs visszaemlékezései mellett, számos korabeli
dokumentum vall a múltról.
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A széttagolt szervezet munkavállalóinak együvé tartozásának erősítése érdekében, vezérigazgató úr
felkérte a munkaügyi és a titkársági osztályok vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a mindennapi munkahelyi
közérzet javítását célzó intézkedésekre. Így többek között: miként lehetne otthonosabbá tenni a cég
központjának portáját, szebbé varázsolni a parkokat, a központi épületet, folyosókat, közösségi tereket, új
tanácsterem kiépítését, létrehozni egy házon belül működő büfét.

Az év utolsó hónapjában megtörtént az első szervezet-átalakítás:
1. A társaság vezetőségének döntése értelmében 2009. január 1-jével-vel a Szerviz üzem, mint önálló
egység megszűnt. Tevékenységének egy része a szolgáltatási osztályhoz került. Jurácsik Géza a
Szerviz üzem vezetője életkorából eredően 2008. december 31-vel nyugállományba vonult.
2. A társaság főépítésvezetősége teljes személyi állományával a Duna Balparti Üzemigazgatóság
szervezetébe tagozódott be.
3. A Duna Balparti Üzemigazgatóság szervezeti struktúrája is megváltozott. Csökkentek a vezetői a
döntési lépcsők. Dunakeszi, mint önálló vízellátási és csatornázási üzem megszűnt. Az egységes
csatornázási üzem, felelős vezetője 2009. január 1-jétől Oláh Tamás úr lett.
4. A társaság központjában sorra kerülő változások között a leglényegesebb, hogy 2009. január 1-jével
Török László gazdasági igazgató leváltásra került, helyére a korábbi főkönyvelő, az üzemgazdasági
osztály volt vezetője Szűcsné Ibrányi Judit lépett.
5. A fejlesztési főmérnöki munkakör Márialigeti Bence távozásával megszűnt.
6. 2009. január 1-jével létrejött az informatikai osztály a korábbi üzemgazdasági valamint műszaki fejlesztési osztály állományából. Vezetője: Nyolczas Istvánné.
7. Létrejött a kontrolling osztály, a korábbi számviteli és üzemgazdasági valamint logisztikai
feladatokkal. Ide került az adózási feladatok ellátása is. Vezetője: Csurjánné Bóbis Mónika lett.
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2009, a harc, a küzdelem éve! Ilyen még nem volt…
A társaság vezetőségének döntése és az érdekképviseleti szervezet egyetértése értelmében, bizonyos
munkakörök betöltői részére egyen-formaruha viselete lett elrendelve. Ezért felülvizsgálatra került a
munkaruha (védő) viselésének köre, rendje. A cég elsősorban külső kapcsolataiban érintett munkatársai
részére biztosított (titkárnők, ügyfélszolgálati előadók, osztályvezetők, üzemigazgatók és helyetteseik
valamint az üzem és művezetők, szakelőadók) egyenruhát. Minden munkavállaló részére pedig egy elegáns,
cégemblémázott fehér pólót biztosított a cég. Miután ilyen döntés az ezt megelőző 81 évben nem volt, a
formaruha viselésének szabályait, rendjét papírra kellett fektetni.
A társaság közgyűlése elfogadta az ez évi üzleti tervet, melyben 2009. évre több mint 187 millió Ft adózás
előtti eredményt jelöltek meg elérendő célként. Beruházásokra 2 milliárd 555 millió forintot költhetett a
társaság. Ennek döntő hányada a közművagyonhoz kötődött. A legnagyobb tétel a Dunakeszi szennyvíztisztító telep fejlesztése, míg a szobi szennyvíztisztító rendszer átalakítására is jutott mintegy 120 millió Ft.
Egy szerényebb méretű szervezetfinomításra is sor került. Az addigi munkaügyi osztályhoz tartozó
létesítményüzemeltetés, park fenntartás-ápolás, gondnokság, konyha és üdülők fenntartási, karbantartási
tevékenységet ellátók azonnali hatállyal a titkársági osztály hatáskörébe kerültek.
Szem előtt tartva a társaság nyitottságának igényét elkészült az első csapvíz népszerűsítő kampány éves
terve, új alapokra helyeztük az éves ünnepeink rendjét, megtartásuk körülményét. A csapvíz kampányból
kiemelendő, hogy a társaságunk volt az első víziközmű szolgáltató a szakmában, aki cégemblémázott
vizeskancsókat adott az ellátási területén működő a vele partner éttermeknek azzal az igénnyel, hogy a
betérő vendég előtt kérése nélkül is ott legyen egy kancsó friss, hideg csapvíz. A későbbi években (2010-2011)
már az iskolák és az önkormányzatok is bevonásra kerültek a csapvíz népszerűsítési akciókba.
2009. január és március között elkészült és kiadásra került a társaság etikai kódexét, mely hivatott volt
szolgálni a tisztességes, átláthatóbb, politikamentes működést. Szabályozta a cég dolgozóinak az egymás és
a partnereink (fogyasztóink vagy felhasználóink) felé elvárt viselkedés normáit. Az év első negyedévében
összeállításra és kiadásra került a társaság teljes körű vezető-utánpótlásának terve.
Bevezetésre került a társaságnál, valamint a jogelődjeinél munkaviszonyban eltöltött 30 év utáni
ARANYGYŰRŰ elismerés. Az első gyűrűk átadására az I. cégnapon került sor, továbbá, valamennyi 25 év feletti
kerek jubileumot elérő törzsgárdistánk egy ezüstözött emlékérmét kapott ezt követően. A társasági ünnepek
teljesen új alapokra helyeződtek.
A sok-sok új kezdeményezés mellett a munkavállalók számára talán a legnépszerűbb intézkedés a
bérfejlesztés, mely „jelentősebb” volt az eddigieknél, főként a korábbi mozgóbérek egy részének
alapbéresítése miatt. Az első három hónap alatt teljesen megnyílt a cég. Külső kapcsolatai életre keltek, egyre
több vendéget fogadott a társaság. Így például vendégül láttuk, Vác Város Önkormányzatának testületét, a
város Egészségügyi Bizottságát, a MAVÍZ által hozzánk delegált kül - és belföldi vendégeket, iskolás
csoportokat, stb.-t.
Egy „kék betűs” ünnep! Március 22. a Víz Világnapja
Az ünnep ugyan még nem piros betűs a naptárban, de a vízművesek vallják, hogy a szakmán kívül is egyre
fontosabb eseménnyé válik, hiszen jelent és jövőt is befolyásoló közös felelősség, hogy az egészséges ivóvíz
az egyik legnagyobb értékünk, és ezt a kincset együtt kell megőrizni az utókornak. A Víz Világnapja alkalmából
megtartott társasági szintű ünnepségen, átadásra kerültek a „kerek” évfordulóhoz érkező törzsgárdák
elismerései.
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Vízháború Magyarországon!
Májusi időpontra készítettük elő a társaság vezetőinek kétnapos továbbképzését. Ebből az apropóból
helyszínt keresve, vidéken voltunk a vezérigazgató úrral. Az ott tartózkodásunk alatti ebédet a vezérigazgató
úrhoz érkező telefonhívás szakította félbe. Felvette és meghallgatta a hívó szavait, majd letette telefonját.
Nem szólt semmit, de láttam rajta, hogy nem a lottó ötöst nyerte meg. Hazafelé egyik hívás a másik után, míg
az autópálya egyik pihenőjénél csak annyit jegyzett meg. Vége. Minek a vége? Tettem fel értetlenkedő
kérdésemet. Hát a cégnek, válaszolta, miközben láttam, könnybe lábadt a szeme. Pár napos tájékozódást, a
hír innen-onnan megerősítését követően vezetői értekezleten bejelentésre került, hogy

Mit tegyünk?
A döntés burkolt privatizációs előkészület volt, melyet az MNV Zrt.-ben hoztak meg, kihagyva ebből a
szakmát, az illetékes érdekvédelmi szervezetet, azaz minden demokratikus fórumot.
A másik mögöttes cél az volt, hogy az öt regionális vízi-közmű társaságból két vállaltcsoport alakuljon ki a
Duna két partján, ezért lett volna igen fontos az egységes vízbázison szolgáltató DMRV Zrt. dunántúli
területeinek szakmai indokokkal nehezen alátámasztható leválasztására. Az így privatizált regionális
vízműveket, Kelet-Magyarországon a Veolia, Nyugat-Magyarországon a Suez kaphatta volna meg. (Mindkettő
francia érdekeltség.)
Közben a kazincbarcikai vezérigazgató ─ Kovács Zsolt ─ úgy járt kelt a cégünknél mintha csak ő lett volna a
ház gondnoka. Szubjektív megjegyzésem, hogy Kovács Zsoltot a cég akkori középvezetői közül valaki (k)
folyamatosan naprakészen informálta. (?!)
A társaságnál tartotta kihelyezett ülését Vác Város Önkormányzatának Egészségügyi Bizottsága. Az ülést
megelőzően vendégek látogatást tettek a Buki-szigeti gépházban, ahol megtekinthették a cégalapítás
dokumentumaiból összeállított kiállítást, valamint számos, a vízellátással kapcsolatos szakmai kérdésükre
kaptak választ. A bizottság elnöke a vízműt ért méltatlan támadás ellen emelt szót, és felkérte a bizottságot,
hogy tiltakozásuknak hangot adó határozatukat küldjék meg az Országgyűlés egészségügyi bizottságának is.
„A vízmű felkészülten várja a szezont.”
Még dúlt a tavaszi árvíz a Dunán, de a kollégák már a nyári csúcsokra készítették fel a műveket. A forró
kánikula még váratott magára, de a májusi hőség már figyelmeztetett mire számíthatunk majd. A több
területen szükségessé váló hálózati rekonstrukciókat a munkatársak elvégezték, (Visegrád, Fót Dunakeszi) Új
kutak beállítására is sor került. A csobánkai gépházban a napi változásokhoz jobban igazodó
nyomásszabályozást alakítottak ki, ez segíthet áthidalni a hirtelen fogyasztásnövekedésből adódó
problémákat. A nagymarosi vízbázison mangántalanítót helyeztek üzembe, mely jelentősen javította víz
minőségét.
Mielőtt a Társaság vezetősége elutazott volna a kétnapos „befekvőre” a vezérigazgató úr tájékoztatta az
ellátási terület önkormányzatainak vezetését a várható eseményekről. Vác Város Önkormányzatának
testülete és a társaságunk dolgozói önkéntes tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdtek.
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A kétnapos vezetői tréning hangulatát tekintve nem volt felhőtlen, de arra mindenképpen jó volt, hogy a
céget ért támadás egyértelműen összezárta a vezetőséget, és döntött a hogyan tovább kérdéseiről, a
legfontosabb teendőkről.
Kora nyáron Szabó Imre a kormány vízügyekért is felelős minisztere a TV m1 reggeli Napkelte műsorában
kijelentette, hogy miután az általa vezetett szaktárcát is kihagyták a döntésből, így nem is tud ahhoz
hozzájárulni. Mindeközben már majdnem 5000 aláírás gyűlt össze a Váci Vízmű egyben tartása érdekében. A
társaság érdekképviseletének vezetője, Iván Gábor eljárt Oszkó Péter akkori pénzügyminiszternél, Szabó
Imre vízügyekért is felelős miniszternél, valamint Bajnai Gordon kormányfőnél. A Környezetvédelmi és
Vízügyi minisztérium határozottan ellenezte a tervet és Szabó Imre szakminiszter a lemondását is kilátásba
helyezte, amennyiben a kormány a privatizáció mellett döntene. A regionális víziközmű vállalatok 2008.
január 1-jéig a környezetvédelmi és vízügyi miniszter tulajdonosi jogkörébe voltak, onnan kerültek át az MNVhez a vagyontörvény módosításával. A szakmai felügyeletük azonban a szaktárca hatáskörében maradt. Az
üzemi tanács és a szakszervezet vezetői több levelet is írtak az MNV Zrt. felelős döntéshozói felé, valamint a
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnökéhez, Nagy Jánoshoz, kérve a helyzet visszafordítását. A cég
vezetősége levélben fordult a Jövő nemzedékek országgyűlési biztosához, valamint megkezdődött a társaság
tevékenységével kapcsolatban álló hatóságok tájékoztatása is. Felmerült a nyíltan felvállalt tüntetés
megszervezésének gondolata is. Közben folyamatosan érkeztek az önkormányzatoktól a tiltakozásukat
kifejező határozatok, melyek a teljességgel megalapozatlan döntés azonnali visszavonását sürgették.
A vízműves az szolgáltat télen-nyáron, fagyban és kánikulában is helyt áll. Teszi a dolgát. Nem igen volt
tapasztalatunk, hogy is kell egy tüntetést megszervezni. (célja, időpontja, helyszíne, várható létszáma,
időintervalluma, szállítás, technika, hangosítás, sajtó, orvosi ügyelet, biztonság, stb.) mind, új kihívás, fontos
feladat volt. Elérkezett a bejelentett tüntetés napja. 2009. május 23-án (szombat) reggel a cég előtti
parkolóból bérelt buszokkal, és személyautókkal indult a tömeg Budapestre a MNV Zrt. székháza elé. A jobbpartos és a gödöllői kollégák is e helyszínre érkeztek, majd csatlakozott a szépszámú Nyugat-Nógrádi Vízmű
delegációja is. A tüntetésen közel 1 000 fő vett részt.

A felszólalók Iván Gábor és az ÜT elnöke Szabó Károly
voltak, szerepet vállalt még egy munkatárs is, akinek
az „önimázs” építése sokszor a cég érdekei ellen
hatottak. A rendezvény végén egy petíciót adtak át az
MNV Zrt. szóvivőjének azzal a tiszteletteljes kéréssel,
hogy mielőbb állítsák le a társaság tönkretételét, ne
veszélyeztessék mintegy 1000 munkavállaló
egzisztenciáját. A demonstráció sora folytatódott és
Vác főterére hívtuk mindazokat, akik ellenezték a
vízmű tönkretételét.
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A téren több ezer ember gyűlt össze, ahol a felszólalók, Iván Gábor, dr. Bóth János és Göd alpolgármestere,
Szegedi Sándor azt fogalmazta meg, hogy a kormány azonnali hatállyal vonassa vissza az MNV Zrt. cégünket
tönkretevő tervét. Vácott a Művelődési Házban a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, dr. Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere és dr. Bóth János, Vác Város Polgármestere, parlamenti képviselő, rendkívüli
vitafórumot szervezett a cég ellátási területén levő önkormányzatok részére. A rendezvényen jelen volt
számos parlamenti képviselő. (Harrach Péter, Gulyás Dénes, Balla Mihály, Hadházy Sándor, dr. Bóth János) A
fórum végül egy nyilatkozat elfogadásával zárult, amely kimondta, hogy a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz, a Gazdasági Versenyhivatalhoz, és egyúttal a
Cégbíróságnál kezdeményezi a vízművek összevonására vonatkozó bejegyzés megtagadását. Újabb
reménysugár volt, hogy a szakmai minisztériummal, a MAVÍZ-, az önkormányzati, valamint a társadalmi
szervezetekkel történő új egyeztetések mihamarabb eredményesen zárulnak és biztosítják, hogy továbbra is
sikeresen és nyugodtan dolgozhassunk, mintegy 600 ezer fogyasztó érdekében. Lezajlott az önkormányzatok
vezetőinek értekezése, melyen a minisztérium három képviselője mellett megjelent Kovács Zsolt
vezérigazgató is. Kovács Zsolt előadásában arról kívánta meggyőzni az önkormányzatokat, hogy jobban
járnak, ha ő irányítja Kazincbarcikáról a céget. Amilyen vidáman és fürgén érkezett, olyan gyorsan, de
leforrázva távozott, miután a polgármesterek ─ párthovatartozástól függetlenül – hangos nemtetszésüket
sűrűn kifejezték az előadása alatt és utána is.

Közben a cég üzemelt és mindenki tette a dolgát nap mint nap. A minél hatékonyabb, gyorsabb és
hitelesebb információáramlás megteremtése végett elkészült egy elektronikus hírportált a DIW-set, valamint
a fizikai munkavállalók részére 3 db terminál (INFÓPONT) került kialakításra. Itt mindenki számára elérhetővé
váltak a friss információk a munkavégzéssel, a cég belső életével, valamint a rólunk szóló külső híradásokkal
kapcsolatban. A vezérigazgató sorozatos munkásgyűléseken tájékoztatta a dolgozókat a munkahelyük
védelmében tett akciókról, Elmondta, hogy a határozat végrehajtása ellen a társaság működési területéhez
tartozó valamennyi önkormányzat, a kistérségek önkormányzati szövetségei és az országgyűlési képviselőink
is tiltakoznak. Kérte a munkavállalókat, hogy munkájukat a nehéz helyzetre való tekintettel még
körültekintőbben lássák el, különösen a várható csúcsidényben. Szinte naponta jelentek meg sajtóhírek a
cégről, amelyek közül voltak nem kellően körültekintő, vagy nem megfelelő információkkal megírt anyagok
is. A nehézzé vált (tett) körülmények ellenére fejlődni, haladni, építeni szerettünk volna. Mindez csak
előrelátással, még szorosabb összefogással, józan ésszel, a tenni akaró többséggel összefogva volt csak
lehetséges. Mindennapi életet színesítette a MEBIR, azaz a Munkahelyi Egészségügyi és Biztonság Irányítási
Rendszer bevezetése. E mellett az ISO auditok is jelentős feladatokkal látták el a kollégákat. Sor került az első
lépések megtételére az elektronikus iktatási rendszer bevezetése felé.
A már rendszeressé vált (2003-tól kétévente elvégzett) fogyasztói elégedettség felméréseket is ilyen
hangulati hatások között hajtottuk végre. A DMRV Zrt. alapfeladata az egészséges ivóvízellátás, valamint a
szennyvízelvezetés biztosítása a háztartási és a nem háztartási fogyasztók részére. Tevékenységünk tipikusan
„közszolgálati” hiszen olyan termék folyamatos, pillanatokra sem szünetelő termeléséről, és szállításáról van
szó, amely a társadalom és a gazdaság működésének elengedhetetlen feltétele, létalapja. Egy-egy szolgáltató
társaság sikerességét akkor ítélhetik meg leginkább reálisan, ha tudják a szolgáltatást igénybe vevők
mennyire elégedettek vele. Az elégedettségi felmérések eredményei a társaság számára kedvező képet
mutattak.
A vízmű munkavállalói mindig büszkék voltak elődeikre, akik több mint nyolc évtizeddel ezelőtt létrehozták,
majd építették, fejlesztették és bővítették a céget, az egész Dunakanyarban. Ennek a szellemiségnek a
folytatásaként került sor az I. cégnap rendezvényére, ahol egy facsemete elültetésére is sor került, azon a
helyen, ahová az elődeinknek emléket állító „Emlékpark” létrehozását tervezték. Az emlékpark átadásának
dátumául 2009. december elejét jelölték meg. Ezen a cégnapon került sor először a 30 éves, dolgos vízműves
életút utáni ARANYGYŰRŰ elismerések átadására. Elsőként átvehette a gyűrűt Bréda Lajos a Fóti vízellátási
üzem vezetője, valamint Nagy Béláné a gödöllői Üzemigazgatóság ügyfélszolgálati munkatársa. Az első
cégnapon 550 munkavállaló és családtagja vett részt.
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A nyári kánikulában megszaporodtak a csapvíz kampány eseményei. A szakmánkban eddig nem sok vízmű
tette meg azt, hogy a „forró napok” idején munkatársai a forgalmas csomópontokba kitelepülve egy-egy
pohár hideg frissítő csapvízzel kínálják a járókelőket. Ezt tettük mi, Vácott, Gödöllőn, Szentendrén. Az akció
értelmi szerzője Szücsné Ibrányi Judit volt. A standjainkon kihelyezett emlékkönyvi bejegyzések hűen őrzik
fogyasztóink megelégedését. Megjelentünk és egyből a rendezvény leglátogatottabb pavilonja címet is
elnyertük, a Váci Világi Vigalom 3 napos fesztiválon. Összességében mintegy 15 300 pohár csapvíz fogyott,
azaz 15 300 közvetlen fogyasztó és szolgáltató közötti kontaktust alakítottunk ki.

Nem darabolják szét a DMRV-t
„Korábban is azt mondtam, hogy amíg én vagyok a miniszter, addig a hazai vízvagyont nem privatizáljuk, s ezt
most itt önök előtt is megerősítem: minden ilyen kezdeményezést a jövőben is elutasítunk” - mondta azon a
munkatársi értekezleten Szabó Imre környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, amelyet a Jobb Parti
Üzemigazgatóságon tartottunk. Szabó Imre azért tartotta fontosnak, hogy személyesen tájékoztassa cégünk
vezető munkatársait, mert az elmúlt hónapokban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. április eleji döntése
miatt nagyon felbolydult a vizes szakma, s az érintettek kemény harcot folytattak azért, hogy visszavonják a
cég szétdarabolásáról és állami tulajdonú üzletrészeinek kazincbarcikai kézbe adásáról meghozott
határozatot. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter látogatása során betekintést nyert a vízmű egy
telepének hétköznapjaiba, valamint meghallgatta vezérigazgató úr bemutatóját a társaság szervezeti
felépítéséről, a közel 600 ezer fogyasztó vízellátásának szervezési kérdéseiről.

Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze társaságunk vezérigazgatója és dr. Bóth János polgármester,
országgyűlési képviselő. A sajtótájékoztatón került bejelentésre, hogy az elmúlt hónapok cseppet sem kicsi
erőfeszítései, melyeket mi magunk és a velünk szimpatizáló fogyasztók, önkormányzatok tettek,
eredménnyel járt. Az MNV Zrt. hatályon kívül helyezte az áprilisi döntését. Az örömhírre vezérigazgatónk úgy
döntött, hogy a cégalapítás évfordulójának ünnepén mindhárom térségünkben megünnepeljük ezt. /és
whiskyt iszunk fürdőkádból./
Szabó Imre miniszter úr a cég központjában tett látogatása során megnyugtatta az ott jelenlevő
hallgatóságot, hogy nem lesz több ilyen botrányos kezdeményezés a vízművek szétszedése terén.
Kijelentette, hogy „Az önök érdekeinek védelmét bármely politikus jó szívvel fel tudja vállalni, mert
teljesítményük önmagáért beszél”. Majd folytatta. „ A minisztérium álláspontja egyértelmű: a regionális
vízművekhez kell integrálni azokat az önkormányzati cégeket, amelyek ebben partnerek kívánnak lenni. Olyan
előnyöket kell számukra biztosítani, ami miatt megéri az együttműködés.” A látogatása végén a miniszter egy
emléklapot adott át az éppen 35. dolgos évét és a 60. életévet betöltő vezérigazgatónknak, munkája
elismeréseként.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter és Kecskeméthy Géza, Dunakeszi polgármestere, továbbá Vogel
Csaba vezérigazgatónk helyezte el az alapkövét annak a beruházásnak, amely közel 1,1 milliárd forintból
valósul meg a dunakeszi szennyvíztisztító telepen. A fejlesztéshez a DMRV Zrt. 600 millió Ft uniós
támogatást nyert el és 414 millió Ft önrészt biztosított. A Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Központi
Igazgatósága 70 millió Ft-al támogatta a beruházást. A projekt eredményeként a szennyvíztisztító telep
olyan tisztított szennyvizet bocsát ki, amely megfelel az Európai Unió határértékeinek. A fejlesztés 2010
szeptemberére valósulhat meg, 2011 tavaszán pedig a próbaüzemek is befejeződhetnek.
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A vezérigazgatói ígéretnek
megfelelően sorra kerültek a
területi ünnepségek.
Mindhárom helyszínen
színvonalas műsor kíséretében,
elismerések átadására,
állófogadásra került sor.
Természetesen mindenhol volt
kád whisky.
(Jelképes ugyan, de kád).

Az ünnepség színvonalát az is emelte, hogy a társaságot Arany fokozatú „Társadalmilag felelős
vállalkozásnak”, ismerték el. A felelős vállalkozás azt jelenti, hogy az elkészített és elfogadott (betartott)
Kollektív Szerződés, az Esélyegyenlőségi terv, Etikai kódex szerint teszi a dolgát a cég.
Lezárult az Integrált audit fázisa – társaságunk teljes tevékenységére és működési területére megkapta az
ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, és az MSZ 28001:2008 szabványok szerinti tanúsítványt. Vezetői döntés
született arról, hogy hozzunk létre, teremtsük meg a feltételeit egy Call Center kialakításának. Vegyünk fel
erre alkalmas 4-5 új munkatársat, és induljon el az egységes ügyfélszolgálati munka. Az értékesítési és
pénzügyi osztály kezdjen neki egy új számlázási rendszer kiépítéséhez, mely 2010-ben kezdené meg
működését!
Tisztelgés az alapítók előtt

Csípős hidegben, de meleg hangulatban avattuk fel az elődök tiszteletére épített emlékparkot a cég központi
épülete előtt. Az ünnepség Koncz Gábor Kossuth-díjas színművész szavalatával kezdődött. Vezérigazgatónk
köszönetet mondott az alapító elődöknek, akik 1928-ban tették le a cég alapjait és évtizedekig tartó áldozatos
munkával dolgoztak annak sikeréért. A társaság címerét leképező formában megépült emlékpark ─ mint
mondta az emlékezés, a jelen és a jövő parkja, mely stabilitást jelképez és erősíti azt a tudatot, hogy az itt
dolgozók méltán legyenek büszkék arra, hogy vízművesek.
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A park a későbbiek során a cégnapok megnyitóinak méltó helye lett.
Az eredményes évzárás alkalmából minden munkavállaló részére 60 ezer Ft/fő egészségpénztári befizetését
rendelte el a vezetőség.

A 2010. év
Nem volt könnyű év 2009 társaságunk életében, hiszen a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. április elejei döntése
alaposan felbolygatta a kedélyeket. Akkoriban még az sem volt biztos, hogy ki készíti majd el a cég mérlegét,
ám a következetes, széleskörű összefogásra épülő küzdelem az önállóság megtartásáért, végül eredményre
vezetett. Ma már az is világosan látszik, hogy minden probléma ellenére a DMRV Zrt. nagyon jó évet zárhat,
az előzetes pénzügyi adatok szerint több területen is túlteljesítés várható. Nyilatkozta a társaság gazdasági
igazgatója az évindító értekezleten. Az ügyfelekkel való egyszerűbb kapcsolattartás, a gyorsabb és
szakszerűbb ügyintézést szolgálja, az annak a tavaly meghozott döntésnek a végrehajtása, mely a Call Center
létrehozását irányozta elő.
Megalakult a VDFSZ érdekképviseleti tömörülés. Így a VKDSZ helyi szakszervezete mellett egy új
szakszervezet is életre kelt a Bal Parti ÜIG dolgozói közül. Az új szakszervezet a Munkástanácsok Országos
Szövetségéhez csatlakozott tagszervezetként. A Pest Megyei Bíróság 2010. március 3-án fogadta el az
alapítási kérelmüket. Január és február hónapokban az elmúlt esztendőben megtartott önkormányzati
fórumokon megígért kommunikációs nyitást végre hajtottuk. Valamennyi honlappal rendelkező
önkormányzat sajátján elhelyezi társaságunk linkjét és az ott élő fogyasztó erre kattintva azonnal a neki szóló
„üzeneteinket” olvashatja. Ugyanezt fordítva is megtettük.
Az éves csapvíz népszerűsítő kampányunk eseményei között jelentős mértékben kapott helyet az
önkormányzatok által szervezett helyi programokon való aktív részvételünk. Ezzel egy időben megújult és
korszerű technikával került felszerelésre az első emeleti tárgyaló termünk, valamint kiépítettünk egy új,
minden igényt kielégítő közösségi fogadóteret, ahol a későbbiekben számos kiállítás bemutatására nyílt
lehetőségünk.
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Nyitottságunkat jellemezte, hogy a MAVÍZ által szervezett konferenciák, bemutatók, sportesemények
megrendezésében, ha az a mi szolgáltatási területünkön került megtartásra, az eddigieknél jóval nagyobb
mértékben vettük ki részünket.
Éves programot dolgoztunk ki az önkormányzatokkal közösen arról, hogy mikor hol kívánják meghallgatni a
társaság beszámolóit a víziközmű fejlesztésekről, beruházásainkról stb. Ez egy újfajta kommunikációs
helyzetet teremtett, ugyanis a társaság ez idáig elsősorban az önkormányzatokat képviselő
polgármesterekkel, alpolgármesterekkel, esetleg a jegyzőkkel találkozott szervezett formában. Most az
önkormányzatok teljes testületei előtt kellett számot adnunk a jól-rosszul végzett munkánkról.
A társaság érdekképviseleti szervezete, üzemi tanácsa és a cégvezetőség megállapodott abban, hogy
január elsejei hatállyal 4%-os keresettömeg növelést hajt végre. Ez átlagosan 8%-os alapbérfejlesztést
jelentett. Átvállalta a cég a cafeteria 165 ezer Ft/Fő éves keretösszeg 25%-os adó terhét. Megtette ugyanezt
az önkéntes nyugdíjpénztári támogatásnál is, ami szintén jelentős adóterheket jelentett volna a
dolgozóknak.. Továbbá az eddigi 8000 Ft/fő/hó összeget megemelte 10 000 Ft/fő/hó összegre.
Vácott került megrendezésre a Magyar Parasport Szövetség által meghirdetett mezei futó világbajnokság.
Az időjárás nem fogadta kegyeibe a futókat. Inkább a téli arcát mutogatva, néha dermesztő hideget zúdított
a résztvevőkre. A hideg ellenére a sok országból érkezett sportolók csapvizünkből varázsolt forró teát
fogyaszthattak.
Vác polgármestere, két alpolgármestere, valamint a hivatal szakosztályainak képviselői látogatást tettek a
cég központjában, ahol a társaságunk vezetőivel folytattak megbeszéléseket. A résztvevők egyeztették a
városban folyó „főutca-főtér” program megvalósítása során, a közművekkel összefüggő teendőket, s
megállapodtak abban, hogy folytatják a több évvel ezelőtt megkezdett munkát a szennyvíz-és a csapadékvízhálózat szétválasztásáért.
Készülve a 2010. március 22 -i víz világnapjának „HÁZI” eseményeire megtisztelő kötelességének tett
eleget a műtétjéből épp csak lábadozó vezérigazgatónk. Pécsett megrendezett országos víz világnapi
ünnepségen a környezetvédelmi és vízügyi minisztertől Vásárhelyi Pál-díjat, a szakma egyik legmagasabb
kitüntetését vehette át. Ugyanitt kolléganőnk, Pellei Jenőné a Bal Parti Üzemigazgatóság irodavezetője, közel
30 éves vízműves szolgálata elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapott Miniszteri Elismerő
Oklevelet.
Szolgáltatási tevékenységünk ellátását ellenőrző környezet - és vízminőségvédelmi osztályunk, hosszú évekig
két egymástól távol lévő helyen dolgozott. Cégvezetői döntés értelmében, egy nagyobb beruházás
végrehajtását követően mindkét laboratóriumunk egy helyre, a központba költözhet majd be. Ezzel
megszűnik az eddigi fenntartási, üzemeltetési költség duplikációja. Az épületráépítés kezdetét 2010. október
3. hetére, míg az átadásra 2011. május 2-át jelölte meg a kivitelező.

Ismét cégnap, de másképp, mint tavaly!
A rendezvényt bensőséges ünnep nyitotta meg az emlékparkban, ahol az európai hírnévre szert tett Váci
Ifjúsági Fúvószenekar nagy sikerű toborzójára gyülekeztek a résztvevők. „ Egy évvel ezelőtt nem sok esélyt
adtak sokan, szakmán belül és kívül, hogy lesz, még egy közös évünk együtt, Itt vagyunk. Itt vagyunk együtt.
Adjon ez a tény új erőt és energiát ahhoz, hogy még számos ünnepet tudjunk magunknak teremteni a
jövőben.” Hangzott el a köszöntő mondatokban.
Nyár közepén személyi változás is történt. Hertel János munkaügyi osztályvezető életkorából eredően
nyugállományba vonult. Helyére pályázat útján kerestünk új munkatársat. Számos jelentkező meghallgatását
követően, az ideális jelölt, időközben más irányú elfoglaltsága miatt nem vállalta, így a második helyen
pályázó Tóthné Szél Brigitta lett az új munkaügyi osztályvezető. Megkezdődtek az MSZ EN ISO 22000:2005
élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer bevezetésével kapcsolatos képzések. A képzéseken a
környezetvédelmi és vízminőségvédelmi, a szolgáltatási és az informatikai osztályok, valamint az
üzemigazgatóságok munkatársai vettek részt. Az idei nyáron sokak örömére megnyílt a központi büfé, mely
a mindennapi finomságok elfogyasztásán túl, a gyors információcsere új, közkedvelt helyszínévé vált.
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Program a Duna alatt 16 méterrel!
„Lásd vendégül a társad” címet viselte az a program melyet azért szerveztünk, hogy a területileg egymástól
igen messze dolgozó kollégák találkozhassanak, megismerhessék egymást.
Erre a legjobb helyszín a Duna alatt húzódó közműalagút két vége bizonyult. Nagyon sok munkatársunknak
csak most adódott rá lehetősége, hogy megtekinthesse ezt a műszaki létesítményt, és mindjárt a
családtagjaiknak is élményt nyújtva átvezessék őket. A programon közel 180 fő vett részt és a kellemetlen
őszi eső ellenére nagyon jó hangulatban telt ez a hétvégi nap is.
Vezetői értekezlet összehívására került sor ezen a napon. Vezérigazgatónk bejelentette, hogy
- 2010. október 15-től a Duna Jobbparti Üzemigazgatóság vezetője, Perecsi Ferenc részére más
munkakört
ajánl fel. Miután ezt ő nem vállalta, közös megegyezéssel távozott a cégtől.
Ezzel egy időben a helyére kinevezte Szabó Imrét, addigi üzemfőmérnököt, valamint Bartos
Violettát üzemfőmérnöknek.
- Bejelentette, hogy a társaság műszaki Igazgatója dr. Pécsi Kálmán úr az év végével nyugállományba
vonul. helyére nyílt pályázat útján keres vezetőtársat.
- Továbbá valamennyi osztályszervezetben, ahol egynél több helyettes van, január elsejétől ez
megszűnik.
- Szólt az őt kikezdő, az MNV Zrt.-hez eljuttatott rágalmazó „sunyi” levelekről is.

A DEKRA Certification szakemberei felügyeleti auditon ellenőrizték az integrált (MSZ EN ISO 9001:2009,
MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008,) irányítási rendszerünk működését, fejlesztését. Célunk továbbra
is az irányítási rendszer működtetése során a szolgáltatásunk minőségének biztosítása, a fogyasztói
elégedettség fokozása, a környezetvédelem és a munkatársaink egészségének védelme. Megállapodást írt
alá vezérigazgató a Young and Partners tanácsadó céggel a társaság külső kommunikációs tevékenységének
támogatására. A szerződés értelmében, ha a DMRV Zrt.-nek valamilyen ügy kapcsán segítségre lenne
szüksége, nyugodtan fordulhat e céghez.
Megkezdődött a Dunakeszi szennyvíztisztító telep európai uniós pályázatból finanszírozott beruházása. A
beruházásra közbeszerzési eljárás alapján került sor a MÉLYÉPTERV Zrt. által tervezett fejlesztéseket az
INNOTERV Zrt.-ből és a KEVIÉP Kft-ből álló konzorcium valósíthatta meg. Munkájukat a mérnöki teendőket is
ellátó ISTER Kft. felügyelte.
Egy újabb vezetőcsere történt a társaság központi szervezetében. A vezérigazgató Török László értékesítési
és pénzügyi osztályvezetőnek munkaviszonyát megszüntette. Munkakörét Nagyné Tóth Emese vette át.
Helyettese pedig Molnár Mária lett.
Nyugdíjasaink találkozóira került sor mindhárom szervezeti egységünknél. Vezérigazgatónk az alábbi
szavakkal köszöntötte a kedves régi kollégákat. „..A vízműveseknek mindig volt egy közössége, egy csapata,
amely a kihívásokkal, szembe mert nézni. A legnehezebb időszakban is egymást segítve, képes volt mindig
megújulni. Ezért is fontos, hogy ne csak tudjuk és gondoljuk, hanem ki is tudjuk mondani, meg tudjuk
köszönni, azt az értéket, amit nyugdíjasaink ránk hagytak: a VÍZMŰVES lelkesedést, a szakértelmet.” Az együtt
töltött idő hamar elrepült, a találkozó is véget ért. Örömet jelentett az együttlét, különösen azoknak, akiknek
már sajnos nincs lehetőségük, még hosszabb-rövidebb időre sem lakásuk ajtaján kilépni.
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Társaságunk megkezdte a felkészülését egy, a Nemzeti Minőség Díj pályázaton való megméretésre,
melynek bevezető, felmérő elő auditját tartottuk meg. Bernáth Lajos a Qualimed Kft. ügyvezető igazgatója,
és munkatársai által elvégzett elő felmérő alapján, van esélye társaságunknak a „Kiválóság” valamely
magasabb fokozatát elérni. természetesen ezen az úton végig kell haladni, lesz tennivaló bőven, és ha
mindenki valami pluszt is ad az eddigi munkájához, akkor az eredmény sem várat magára fogalmazott az
értékelő.
Az ünnepi évzárás ismét forralt borral és sült gesztenyével várt minden munkatársat. Ekkor adtuk át a
társadalmi felelősségvállalásaink alapján összegyűjtött több mázsányi műanyagkupakot egy rászoruló
család támogatásaként. Itt adtuk át a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjének, Szenczi Sándor úrnak a
munkatársaink által összeállított 580 csomag „cipős-doboz” ajándékokat.

/Folytatás következik./
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