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Beregszász
– rövid történeti áttekintés
Beregszász város Ukrajnában, Kárpátalján a Beregszászi 
járás székhelye. A trianoni békeszerződésig Bereg várme-
gye Tiszaháti járásának központja, Munkáccsal felváltva 
rövidebb-hosszabb ideig a vármegye székhelye. Kárpátalja 
települései közül Beregszászban él a legnagyobb magyar 
közösség. Neve a magyar berek (liget) főnévből származik, 
utótagja egykori szász lakosaira utal. A város átélte a törté-
nelem viharait. 2001. május 17-től lett ismét megyei jogú 
város, járási székhely.

a közművesítés lépései, 
a különböző szemléletek 
problémái

Beregszász városban a közművesítés első 
lépései a XIX. század vége felé, a vasútépítés-
sel egyidejűleg kezdődtek meg egy lokális, a 
pályaudvar környékét lefedő vízellátó rendszer 
kiépítésével. Még Magyarország fennhatósága 
alatt, 1911-ben kezdődött a városi vízhálózat 
kiépítése. Ezt követően a XX. század ’20-as–30-
as éveiben a Csehszlovák állam beruházásaként 
folytatódott a vízhálózat kiépítése, amely szin-
tén torzóként maradt az utókorra. Igazi nekiru-
gaszkodást a város közművesítése – immáron 
a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással is kiegé-
szülten – ugyancsak a XX. század ’80-as éveiben 

kapott, amikor – még a Szovjetunió részeként – elkezdődött 
egy lendületes program megvalósítása. A program azonban 
az ország szétesése miatt ismét abbamaradt és lényeges ré-
szei azóta sem készültek el. E – nem egységes szemlélet(ek) 
szerint, különböző időkben, különböző módon fejlesztett – 
közműrendszer üzemeltetése soha nem volt problémamen-
tes. A működtetést Beregszász város a városgondnokság 
feladatává tette. E cégnek azonban sem szakmai felkészült-
sége, sem elég tőkeereje nem volt ahhoz, hogy egy ilyen bo-
nyolult rendszer működését meg tudja oldani. Ezen időszak 
alatt folyamatosan és feltartóztathatatlanul romlott a köz-
művek állapota és üzembiztonsága. A vízellátás szakaszos-
sá vált, a szennyvíztisztító-telepet kivonták a működésből. 

A 2000-es évek közepén már csak 3-3 órára volt víz, reggel 
és este, és még ez sem a város teljes területén. Különösen 
nem a magasabb épületek felső szintjein. Mindaddig ez volt 
a helyzet, míg egy energikus és igényes polgármester nem 
került a város élére, aki magáénak érezte az ellátás normali-
zálását. A vízművet a városgondnokságtól külön cégbe szer-
vezte és a városvezetéssel közösen – felmérve és átgondolva 
a helyzetet – arra a következtetésre jutott, hogy saját erőből 
képtelenek megoldani az ellátás normalizálását. Ekkor, a 
Nyíregyháza várossal kialakult partnervárosi kapcsolat kere-
tein belül tapogatóztak segítség iránt.

miért vállalkoztunk
közös cégalapításra?

A segítség, melyet Nyíregyháza város – és ezen belül a 
Nyírségvíz Zrt. – ezen időszakban nyújtott, szakmai tanács-
adás jellegű volt és anyagi elemeket nem foglalt magában. 
Rövid idő alatt azonban bebizonyosodott, hogy a szakmai 
kultúra olyan mértékig leépült Beregszászon, hogy pusztán 
tanácsadás jelleggel a kérdés megoldása nem volt lehetsé-
ges. E felismerésből kiindulva kezdődött tárgyalás Bereg-
szász és Nyíregyháza város vezetése, valamint a Nyírségvíz 
Zrt. között egy más jellegű együttműködés kereteinek kör-
vonalazására. A hosszas tárgyalássorozat – valamint az uk-
rajnai jogszabályok tanulmányozása – után 2007. november 
21-én a helyi önkormányzat és a Nyírségvíz Zrt. közös tulaj-
donú ukrán-magyar gazdasági társaságot hoztak létre. Miért 
is vállalkoztunk a közös cégalapításra?

• Elsősorban a testvérvárosi kapcsolatok miatt, továbbá 
azért, mert Beregszász Megyei Jogú Város ivóvíz ellátá-
sának, szennyvízelvezetésének normalizálása, bizton-
ságossá tétele és annak folyamatos megőrzése, vala-
mint az ellátás színvonalának javítása komoly szakmai 
kihívást jelentett társaságunk számára. 

• Másik fontos, ösztönző elgondolásunk az volt, hogy 
Kárpátalja a közművesítés szempontjából még feltá-
ratlan térség. A területen 1200 ezer ember él, azonban 
300 ezernél nem teszik többre azt a népességszámot, 
amely vezetékes vízszolgáltatást vehet igénybe. Így 
Kárpátalja a vízszolgáltatás vonatkozásában nagy és 

Határon túli
kapCsolatok

a „kárpátvíz vodokanal” kFt.
alapítása, 5 éves mŰködésének
tapasztalatai
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feltáratlan piaci lehetőségeket magában hordozó 
tartomány. A Nyírségvíz Zrt. ugyanakkor rendelkezik 
olyan szakmakultúrával és tapasztalatokkal, amelyek 
jól hasznosíthatók egy ilyen, közvetlenül a szomszéd-
ságunkban lévő régió közművesítési gondjainak meg-
oldásában. 

műszaki feltételek 
Beregszász esetében nem csupán arról volt szó, hogy 

elavult a vízvezetékrendszer és a csatornahálózat. Alapve-
tően hiányoztak azok az eszközök és berendezések – ezzel 
egyenes arányban az ezeket használni tudó szakemberek 
is –, amelyek, illetve akik segítségével a rendszer karbantart-
ható, a hibák kijavíthatók lettek volna. Az alapító dokumen-
tumok aláírása után, 2007 végén elkezdődött a 60 millió Ft 
értékű apport kiszállítása. Az apport egy részét a folyama-
tos vízellátáshoz szükséges berendezések és eszközök, más 
részét azok a célgépek, járművek és berendezések alkották, 
melyek révén a karbantartás és a javítás kellő színvonalon 
elvégezhető. Az új vállalat tényleges működése 2008. janu-
ár 3-ával kezdődött. Elsődleges célkitűzéseink a következők 
voltak:

• a folyamatos vízellátás biztosítása;
• a szolgáltatott víz minőségének javítása;
• az ivóvízhálózat normalizálása, szakaszolhatóvá tétele;
• a szennyvízátemelők gépészeti rekonstrukciója;
• az irányítástechnikai rendszer telepítése és be-
 üzemelése – az ivóvíz- és a szennyvízágazatnál 
 egyaránt.

a folyamatos vízellátás
biztosítása

A város vízellátó rendszere alapvetően a Gecse település 
határában lévő vízbázison alapszik. A vízbázis vízkészleté-
nek kitermelése 4 db mélyfúrású kúttal biztosított (melyek 
vízhozamai a jelenlegi vízigényt is biztonsággal kielégí-
tik). A folyamatos vízellátás biztosítása érdekében a Gecsei 
kútsoron megtörtént a kutak diagnosztikai bemérése, ami 
adatokkal szolgált a megfelelő paraméterű búvárszivattyúk 
kiválasztására és a biztonságos üzemeltetési feltételek meg-
teremtésére. Az anyagok beépítése a Nyírségvíz szakembe-
reinek irányításával történt. A megfelelő szerelvényekkel el-
készült az új kútgépészet: visszacsapó szelepekkel, motoros 
tolózárral, vízmérővel, szabályozó tolózárral, feszmérővel. 
Az elvégzett munkák lehetővé tették a folyamatos vízellátás 
próbaüzemi beindítását és ettől kezdve – néhány technoló-
giai beavatkozástól és elkerülhetetlen esettől eltekintve – a 
vízszolgáltatás azóta is folyamatosnak mondható. 

a szolgáltatott víz
minőségének javítása

A következő időszak fő feladata a szolgáltatott víz minő-
ségének javítása lett, ami a szűrőtartályok felújításával kez-
dődött. Elvégeztük a több éve nem takarított, 3000 m3-es 
tározó karbantartását, melynek rendben tartása napjainkra 
már ütemterv alapján, folyamatosan zajlik. Az irányítástech-
nikai rendszer telepítése és beüzemelése az ivóvíz- és szeny-
nyvízágazatnál egyaránt megtörtént. Ennek központi egy-

ségei egy újonnan kialakított diszpécserszobába kerültek. A 
diszpécserteremből nyomon követhető a szennyvízáteme-
lők üzeme, indíthatók-állíthatók a kutak, ellenőrizhető a ter-
melt és a város felé kiadott vízmennyiség. Látható a városi 
vízhálózat nyomása, a tározó medence töltöttségi állapota.

az ivóvízhálózat normalizálása, 
szakaszolhatóvá tétele

Az átvételkor az elosztóhálózat nagyon rossz állapotban 
volt, nagyszámú vízveszteséggel működött. A legnagyobb 
vízveszteséget okozó helyek feltárása és megszűntetése 
folyamatosan történt. Ennek eredményessége az alábbi szá-
mokkal érzékeltethető: a város felé leadott víz napi meny-
nyisége 2008-ban több mint 4300 m3 volt, ma ez kevesebb, 
mint 2200 m3. A városi hálózat szakaszolhatósága érdeké-
ben a csomópontok nagy részében a tolózárak felújításra 
kerültek, illetve újak lettek elhelyezve. Az aknák védelmére 
kollégáink zárható fedlapokat gyártottak és építettek be, a 
hálózatmosatás megkönnyítésére tűzcsapállványt készítet-
tek. A meglévő elosztóhálózatról az átvételkor nem állt ren-
delkezésünkre megbízható térkép, így annak pontosítására 
elvégeztünk egy helyszíni felmérést, melyből több fontos 
információt nyertünk, pl. ilyen volt a meglévő, de üzembe 
nem helyezett csőhálózat.

a szennyvíztisztító telep felújítása
 és a szennyvízátemelők gépészeti 
rekonstrukciója

A szennyvíztisztító telep rendkívül leromlott állapot-
ban volt. Elfogadható működési állapotba hozására közös 
cégünk nagy erőfeszítéseket tett. A terület védelme érde-
kében a bejárati kaput és a kerítés egy részét teljesen új-
jáépítette. Trafó beépítésével lehetővé tette 
az energiaellátást, kiépítette a védterület és a 
műtárgy térvilágítását, új üzemviteli épületet 
létesített. A bozótok kiirtásával és kátyúzással 
járhatóbbá tették a szennyvíztelepi bekötőutat, 
a törmelékek eltávolításával, valamint a terület 
feltöltésével lehetőség nyílt a tisztítóműtárgy 
egyes elemeinek felújítására is. Uszadékfo-
gó-rácsot gyártottak és építettek be, a szétvert 
zsilipek helyett is újakat készítettek és helyez-
tek el. Elkezdődött a porladó betonfelületek kijavítása is. 
Elkészült a szennyvízátemelők gépészeti és elektromos 
rekonstrukciója. Folyamatosan iszapmentesítik az átemelő 
gépházakat és ellenőrzik a gyűjtőhálózatot. Az üzemeltetés 
szempontjából azonban gondot okoz az egye-
sített szenny- és csapadékvíz-elvezető rendszer. 
Esőzések alkalmával ugyanis ez az egyes utcák 
elöntéséhez vezet.

működési feltételek
A Kárpátvíz Vodokanal Kft. korábban nem 

rendelkezett önálló telephellyel. 2009 végén 
birtokba vette a volt laktanya területén kialakí-
tott telephelyet, ahol a meglévő építmények át-
alakításával, felújításával irodák, műhelyek, ga-
rázsok, raktár és szociális létesítmények épültek. 

Utcai látkép
esőzés után

Víz Világnapi rajz-
pályázat eredményhirde-
tése Beregszászon
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Munkatársaink ma már ebben az új irodaépületben végzik 
feladataikat. A fizikai dolgozók munkakörülményei is javul-
tak. Színvonalasabb hibaelhárítási eszközökkel és anyagok-
kal dolgozhatnak, védőfelszerelések állnak rendelkezésükre. 
Egy műhely kialakításával lehetőségük nyílt berendezéseik 
rendszeres karbantartására, a helyszíni szerelésekhez szük-
séges gyártmányok el készítésére. Előrelépés történt az ügy-
félszolgálat területén is. A laktanya főbejáratánál megépült 
és átadásra került az új ügyfélszol gálati iroda. A Kárpátvíz Vo-
dokanal Kft. 5 éves fennállása alatt Kárpátalja egyik legsikere-
sebben működő közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalata lett.

elért eredmények
Társaságunk elképzelése szerint a Kft. konszolidációja 

három szakaszban valósítható meg, ezek:
• műszaki konszolidáció, 
• gazdasági konszolidáció, 
• és az ellátási színvonal fenntarthatósága, ami a gazda-

sági konszolidáció eredményeként keletkező források 
felhasználásával biztosít ható.

Az ellátás műszaki konszolidációja nagyon rövid idő – 
két hónap – alatt megvalósult, folyamatossá vált a vízellátás 
és a szennyvízelvezetés. 

A társaság gazdasági konszolidációja – amelynek kere-
tein belül többek között üzleti tervet kellett készíteni, ren-
dezni kellett a hatósági árakat, fel kellett számolni a mű-
ködési veszteséget, ki kellett alakítani a Kft. önfinanszírozó 
képességét és a karbantartások megindításához és rendsze-
res elvégzéséhez elő kellett teremteni az anyagi forrásokat 

– még jelenleg sem zárult le. A Kft. üzleti tervében a pénz-
ügyi, gazdasági, és műszaki helyzet stabilizálása érdekében 
több olyan célt fogalmaz meg, amely a cég árbevételének 
növelésére, a vízveszteség csökkentésére, a víztermelés 
biztonságának fenntartására, az optimális létszámstruktúra 
kialakításával a létszámgazdálkodás hatékonyabbá tételére, 
a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálására, valamint 
gazdálkodásának kiszámíthatóvá tételére irányul. Az elmúlt 
öt évben kialakult egy tudatosabb, takarékos gazdálkodás, 

megtörtént a számlázási rendszer átalakítása, 
nagyon jelentős díjemelésekre került sor, azon-
ban a korábbi évtizedekben kialakult szokások 
szerint a fizetőképesség rendkívül rossz, így a 
kiszámlázott díjak csak nagyon nehezen szed-
hetők be. Így a részleges gazdasági konszolidá-
ció az ellátási színvonal fenntarthatóságához 
azzal járult hozzá, hogy a működéshez szüksé-
ges anyagi forrásokat előteremtse, a vállalkozás 
ki tudja fizetni a számláit, és meg tudjon finan-
szírozni egy redukált szintű karbantartást. 

A Kft. az elmúlt öt évben a rövid távú cél-
kitűzéseit – a vízminőség nemzeti előírások 
szerinti biztosítását, a szennyvíz fennakadás 
nélküli elvezetését, az értékesítési rendszer 
életképessé tételét és a vízdíj fizetési rendszer 
átalakítását – sikeresen megvalósította. Elért 
eredményeinket bizonyítja, hogy több mint 
négyévi bányászati engedély nélküli működés 

után, Ukrajna Állami Földtani és Bányászati Szolgálata dön-
tése alapján a Kárpátvíz Kft. 2012. évben megkapta a bányá-
szati (vízjogi üzemeltetési) engedélyt. 

megoldandó feladatok
A Kárpátvíz Kft. gazdálkodása tendenciájában számos 

területen komoly javulást mutat, de mivel a gazdasági kon-
szolidáció csak részlegesen valósult meg, és a Kft-nek nem 
sikerült kiegészítő anyagi forráshoz jutnia középtávú célki-
tűzéseihez, a nagyobb költségigényű beavatkozások még 
a 2012. évben sem kezdődhettek el. A külső források meg-
szerzése komoly kihívást jelent a Kárpátvíz Kft.-nek, mivel 
egyfelől nem rendelkezik elég tőkeerővel a saját erő bizto-
sításához, másfelől a külföldi befektetés miatti jogi korlátok 
feloldására sem talált még megoldást.

összegzés
Az ukrán–magyar cégalapításhoz kapcsolódó szándéka-

ink piackonformak és előremutatók, azonban a kint szerzett 
tapasztalatok óvatosságra intenek. Ezek a tapasztalatok: az 
eltérő szakmakultúra és jogszabályi környezet, lassú ügy-
intézés, a szerződéses fegyelem elégtelensége, rossz fize-
tőképesség. Mindezek ellenére elért eredményeink mégis 
biztatók. Ráadásul számunkra a beregszászi kft. alapításá-
nak misszió jellege is van: fontosnak tartjuk, hogy Kárpátalja 
legnagyobb lélekszámú, magyarok lakta városában javuljon 
a víziközmű-szolgáltatás. A Kárpátvíz Kft. munkatársai folya-
matos tanulással elérték, hogy évről évre nőttek a Kft. erős-
ségei, melyek közül a legfontosabbak a 24 órás szolgáltatás 
biztosítása, a gyors műszaki konszolidáció, az üzleti tervké-
szítés, az indokolt költségekkel arányos díjemelési gyakor-
lat alkalmazása és az ügyfélszolgálati munka fejlesztése. A 
fejlődés és fejlesztések következtében elmondhatjuk, hogy 
napjainkra Kárpátalján a Kárpátvíz Vodokanal Kft. kiemelke-
dő gazdálkodási eredményeket tud felmutatni.
PamPuch JózSefné éS foGaraSi laJoS Nyírségvíz Zrt.

(a Kárpátvíz Vodokanal Kft. Ellenőrző Bizottságának tagjai)

Két középső
szűrőtartály már
felújítva...
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