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Az integráció nem zárult le, az elmúlt fél eszten
dő azonban lehetőséget ad az összegzésre, a 
következtetések levonására. A szolgáltató vezér
igazgatóját és szakembereit kérdeztük a csatla
kozási folyamatról.

tudatos felkészülés a változásra
Elsőként a víziközműszektorban zajló vál

tozások összefoglalására kértük dr. Csák Gyulát, 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezérigazgatóját: „Az elmúlt 
két évtizedben az ágazatra leginkább a széttöre
dezettség volt jellemző, közel négyszáz víziköz
műszolgáltató különböző színvonalon és eltérő 
díjakat	 alkalmazva	 látta	 el	 a	 feladatát.	Nyilvánva
lóvá vált, hogy a széttagolódás és az egységes jog
szabályi keret nélküli működés fenntarthatatlan.

A víziközműtörvény megszületésével ren
geteg új kihívással szembesültünk. Mi a válto
zásban rejlő lehetőséget kerestük, nem a problé
mák halmazát láttuk, nem rettentünk meg.

Mind a tulajdonosi oldal, mind a céget irá
nyító igazgatóság elvárása az volt, hogy a társa
ság megfelelve a követelményeknek igyekezzen 
minél több előnyt kovácsolni és sikeres vízmű
társasággá formálódni. Ehhez természetesen új 
stratégiai elképzeléseket kellett rögzíteni, meg
határozni mind a döntéshozói szinten, mind a 
társaság saját, belső működési szintjén.

Az új stratégia esszenciáját foglalja magában 
a társaság új neve, az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközműszolgáltató Zrt. A 
név kifejezésre juttatja és felvázolja a jövőképet: a társaság régiós szinten a 
befogadás gondolatával közelít minden önkormányzat irányába, és a szol
gáltatási tevékenységét az alföldi térségre kiterjedően kívánja megvalósí
tani” – avat be a részletekbe a cégvezető.

„A törvény vitája során tudatosan készültünk az új kihívásokra. Fejlesz
tettük azokat a képességeinket, amelyek az integrációhoz elengedhetet
lenül szükségesek, úgymint a szervezetfejlesztés, műszaki képességek és 

készségek, az informatikai rendszerek korszerű
sítése. Az átalakulás mellett igyekeztünk megtar
tani azokat az értékadó tulajdonságainkat, ame
lyek korábban is erősítették a társaságot. Ilyen 
sajátosság, hogy minden önkormányzat számá
ra – függetlenül a település nagyságától, illetve 
attól, hogy nagy vagy kisrészvényese – azonos 
feltételeket kínálunk. A 2012 szeptembere óta 
folyó egyeztetések eredményeként jelentős 
számú önkormányzat jelezte együttműködési 
szándékát, és jegyzett részvényt a társaságban” 

– foglalja össze az integrációs folyamatokra való 
felkészülést dr. Csák Gyula.

szakmai kihívás – csatlakozási 
folyamat az üzemeltetők szemével

A Magyar Energetikai és Közműszabályozá
si Hivatal határozata alapján 2013. szeptember 

elsejétől az ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el az üzemeltetési tevékenységet Hódme
zővásárhely, Székkutas és Mindszent településeken. Csongrád megyében 
korábban több önálló víziközműszolgáltató végezte a víziközműszolgál
tatást egymástól függetlenül, eltérő ügyrendek, szabályozások és techni
kai feltételek mellett. 

A bővülés kapcsán megnövekedett feladatok hatékony ellátása érde
kében szükségessé vált a társaság működési rendszerének újrastrukturá
lása. Az integrációval párhuzamosan, egységes logika mentén egységes 

A változásBAn nemCsAk A krízist, 
de A szAkmA előtt álló 
leHetőséGeket is Fel kell ismerni

A magyarországi víziközmű-szektorban zajló 
változások számos kihívás elé állítják az ágazatban 
tevékenykedő szolgáltatókat. Az integrációs 
folyamatok során a békéscsabai székhelyű 
ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársai bizonyították 
felkészültségüket, a csatlakozó települések lakosai 
szinte semmit nem vettek észre a váltásból, 
a szolgáltatás biztonságos és zavartalan volt. 
Tavaly ősszel három, 2014. január elsejétől 
további negyvennégy Csongrád megyei, illetve 
három Békés megyei önkormányzat csatlakozott 
a társasághoz.

Diós Zsolt
PR-munkatárs,

ALFÖLDVÍZ Zrt.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakmaiságát alkotó cégek 
némelyike több mint egy évszázada 
is foglalkozott vízszolgáltatással

AvAGy inteGráCiós
FolyAmAt Az AlFÖldÖn
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szervezeti struktúra került kiala
kításra, amelybe beilleszthetővé 
váltak a csatlakozó cégek feladatai, 
személyi állománya.

A korábbi üzemmérnökségi 
felépítést felváltották a nagyobb 
üzemeltetési területet felölelő di
víziók. Első lépésként a szolgáltató 
hódmezővásárhelyi központtal lét
rehozta a 4. számú Területi Divíziót, 
ehhez csatlakozott 2014. január 
elsejétől a Makói Üzemmérnökség, 
amely a korábbi MakóTérségi Víz
mű Kft. üzemeltetési területét fog
lalja magában. A korábbi szentesi 
és csongrádi vízműtársaságok az 
orosházi központú 3. számú Te
rületi Divízióhoz kapcsolódtak. 
Az 5. számú Területi Divízió köz
pontja Szegeden jött létre. A szer
vezeti egységhez pillanatnyilag 
a Szeged környéki és a Kisteleki 
Üzemmérnökség tartozik. Az üze
meltetői oldal integrációs tapasz
talatairól, véleményéről kérdeztük 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakembereit, 
akik korábban Csongrád megyei 
szolgáltatóknál láttak el vezetői 
feladatokat. „Csongrád megyében 
1994ben szétesett a megyei vízmű, 
és kialakultak a településszintű szol
gáltatók. Ezt a folyamatot a szakmá
ban dolgozók nagyon nehezen élték 
meg. Két évtized után, a törvényi változásokat követően próbálkozás tör
tént a korábbi megyei cég újraélesztésére, de ez különböző okok miatt ez 
nem	tudott	megvalósulni”	–	elemzi	az	előzményeket	Németh	Csaba,	a	4.	
számú Területi Divízió szennyvízágazatvezetője, a MakóTérségi Vízmű Kft. 
korábbi műszaki igazgatója.

„A törvényi változások alapján tudtuk, hogy azok a víziközműszolgál
tatók, amelyeknél azelőtt dolgoztunk, nem fognak megfelelni az előírások
nak, gyakorlatilag önállóan nem lesznek működőképesek. Tudomásul vet
tük, hogy az önkormányzatok keresik azt a lehetőséget, amely hosszú távú 
megoldást nyújt erre a problémára, illetve az ő igényeiket is kielégíti, vagyis 

biztonságban tudják saját víziközműrendszereiket. Több kísérlet volt az 
üzemeltetési struktúra megteremtésére, de a tulajdonos önkormányzatok 
végül is az ALFÖLDVÍZ Zrt.t választották” – folytatja PriváczkiJuhász Zsolt, 
az 5. számú Területi Divízió ivóvízágazatvezetője, aki korábban az Aquaplus 
Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedett.

„Tavaly ősztől kezdődően körvonalazódott a csatlakozás. Mi, az 5. számú 
Divízió vezetői (a beszélgetésen nem vett részt Zsittnyán Zoltán divízió
vezető, de a korábbi egyeztetések fontos szereplője volt – a szerk.) már a 
megbízásunk átvétele előtt hetente ültünk össze, és próbáltuk kialakítani 
a koncepciót, felépíteni az egységet” – mondja Tari János divízióvezetőhe
lyettes, a Tisza–Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. egykori üzemvezetője.

„Magát az integrációt a csatlakozó települések lakosai nem vették ész
re, a szolgáltatás biztonságos és zavartalan volt. A fogyasztók tájékoztatása 
működött, hallottak az integrációról, tudták, hogy be fog következni, el is 

fogadták. A cég neve és a számlakép volt újdonság, de a mi 
tapasztalatunk szerint már ezt is megszokták” – mondja el ta
pasztalatát PriváczkiJuhász Zsolt.

Varga Zsolt, az 5. számú Területi Divízió szennyvízága
zatvezetője, a Térségi Vízmű (TVI) Kft. korábbi ügyvezetője 
szakmai oldalról folytatja: „Az integráció szakmailag nehéz 
volt. Ahhoz, hogy az üzemelőváltás zökkenőmentes legyen, 
nagyon kellett a humán oldal. Az lendítette át az ügyet, hogy 
az ALFÖLDVÍZ minden egyes munkavállalót átvett a vezetők
től a csőhálózatszerelőkig. Ezek az emberek nélkülözhetetle
nek voltak, a tapasztalatuknak, a helyismeretüknek köszönhe
tő, hogy zavartalanul zajlott le a folyamat. Szakmailag fontos 
előrelépésnek tekintem, hogy ma már lehetőségünk van szak
mai tapasztalatcserére, közös véleményformálásra.” „A munka
vállalók körében pozitív képet festett az ALFÖLDVÍZről, hogy 
jogutódlással vette át az embereket, ugyanis van olyan kollé
ga, aki húszhuszonöt éve dolgozik a szakmában, és ez nem 
veszett el. További pozitívum, hogy a cégen belül megkapjuk 

azt a háttértámogatást (szivattyúcsere, hálózatmosatás), amit korábban kül
ső vállalkozástól kellett igénybe venni. Ez ma már leegyszerűsíti és felgyor
sítja a folyamatokat. Ezenkívül a csatlakozást követően jó minőségű, értékes 
gépeket, eszközöket kapott az egységünk, ami mindenki elismerését kivívta” 

– sorolja a csatlakozás pozitívumait PriváczkiJuhász Zsolt.
Az	 integráció	nehézségeit	 feszegető	 kérdésre	Németh	Csaba	 így	 vá

laszolt: „Mi kis cégektől jöttünk, tanulnunk kellett, tanulnunk kell »alföld
vízül«, vagyis a nagy üzemeltetői struktúrához való tartozással járó teen
dőket. Eddig máshogy gondolkodtunk, át kell állni, meg kell ismerni – de 
az évtizedes szakmai tapasztalat velünk van.”

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkavállalóinak 
a száma meghaladja az 1100 főt

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. területi struktúrája 2014. január elsejétől 

Az interjúban megszólaló üzemeltetési szakemberek: Tari János, Priváczki-Juhász Zsolt, Varga Zsolt, Németh Csaba 
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„A tanulás folyamatán túl az okozott nehéz
séget, hogy mindeközben a normál üzemmene
tet fenn kellett tartani a felmerülő napi problé
mák megoldásával együtt, továbbá fokozatosan 
figyelnünk kellett a térségben zajló szennyvizes, 
illetve ivóvízminőségjavító programokra” – fűzi 
hozzá Tari János.

„Az integráció nem állt meg, információink 
szerint hamarosan Kiskunmajsa és környéke, 
összesen tíz település csatlakozik a céghez. Vél
hetően az már egy egyszerűbb folyamat lesz, 
hiszen ismerjük a cég működését, tudjuk, hogy 
milyen feladatok várnak ránk. Már csak az len
ne fontos, hogy az átvett és a jövőben átvételre 
kerülő üzemeltetési terület és struktúra stabil és 
hosszú életű maradjon” – zárja le a beszélgetést 
Varga Zsolt.

Az ALFÖLDVÍZnél működő gyakorlatnak 
megfelelően a divíziók munkájának koordinálá
sát Szeverényi György műszaki igazgató végzi. A 
vezető az integráció kapcsán elmondta: „A leg
fontosabb az volt, hogy az üzemeltetés színvo
nala, folytonossága megmaradjon, aminek eleget tudtunk tenni, és már 
az első hónapban képesek voltunk az új feladatokra is koncentrálni. 

Időközben bekapcsolódtunk az új területeken zajló víziközműberu
házásokba is. A társaság területén jelenleg ivóvízminőségjavító program 
zajlik, összesen 112 településen 45 milliárd forint értékben, szennyvízcsa
tornázással és tisztítással érintett beruházás pedig 45 települést érint 85,4 
milliárd forint összegben” – mutatja be a fejlesztéseket Szeverényi György.

változások a háttérben 
– a kiegészítő szolgáltatások

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. fő tevékenysége az ivóvíz ellátás, valamint a szenny
vízelvezetés és tisztítás. Mindemellett számtalan, az alapszolgáltatást tá
mogató tevékenységet is végez.

A kiegészítő szolgáltatást nyújtó egységek elsődleges feladata az alap
tevékenységek támogatása, az egységek szabad kapacitásaikat azonban 
piaci környezetben értékesítik.

A szolgáltatási terület bővülése, valamint a megnövekedett feladatok 
hatékony ellátása érdekében módosított szervezeti felépítés a támogató 

egységeket is érintette. A változásról kérdeztük 
a cég szakembereit.

Az újonnan életre hívott Üzemviteli főosz
tály vezetője Goda Sándor lett, aki négy külön
böző osztály munkáját koordinálja. 

„A főosztály létrehozása két célt szolgált. Az 
egyik, rövid távú cél az integráció lefolytatásához 
kapcsolódó feladathalmaz, vagyis az adminiszt
ratív tevékenységek elvégzése és az új területe
ken a szervezet felépítése. A másik, hosszú távú 
cél az ALFÖLDVÍZnél jól bevált kettős rendszer 
létrehozása, így a divíziók alapfeladatához kap
csolódó támogatórendszer kiépítése.

Az ivóvízminőségjavító programok, a szenny
vízberuházási projektekben való aktív részvétel, a 
társaságnál zajló belső fejlesztések, a különböző 
engedélyezési eljárásokban való megfelelés, a 
megnövekedett adatszolgáltatási tevékenység, 
illetve a fizikai oldalon az egyre több technikai 
kivitelezésben való közreműködés is indokolta az 
önálló egység létrehozását”  – fejti ki a főosztályve
zető. Az egység szempontjából kiemelten fontos 

helyszín Szeged, Makó és Szentes. Szegeden a Hatósági, a Technológiai osz
tály és az Elektronikai üzem is kihelyezett csoportot működtet. 

„Makó a vízmérőcsere és a gépjárműügyintézés kihelyezett régiócent
rumává vált. A szentesi telephelyünk pedig a csatornahálózattisztítás és a 
tárolómosatás központja lett” – mutatja be a főosztály új helyszíneit Goda 
Sándor.

„Azokat a feladatokat, amelyeket az Üzemviteli főosztály végez – példá
ul hatósági ügyintézés, kamerás csatornavizsgálat, vízveszteségek feltárása, 
vízmérők hitelesítése –, a csatlakozó kisebb víziközműszolgáltatók koráb
ban önállóan nem, vagy csak kis részben végezték. Az ALFÖLDVÍZ meg
jelenése ebből a szempontból feszültséget okozott a térségben, ugyanis 
több külső vállalkozó esett el így korábbi biztos munkáitól” – világít rá az 
integráció során érzékelt problémára a szakember. A szolgáltatási terület 
bővülésével jelentősen növekedett az Üzemviteli főosztályon belül a Köz
műnyilvántartási és felmérő csoport munkája. Oláh János csoportvezető 
így összegzi tapasztalatait: „Rövid idő alatt ötven település csatlakozott az 
ALFÖLDVÍZhez, ami azt jelenti, hogy ekkora területről kell beszereznünk 
térképeket. Sajnos a régi területünkhöz képest egyes helyeken hiányos a 

A térség egyik legkorszerűbb szennyvíz tisztító 
telepe a makói 

A cégen belül kiegészítő szolgáltatást nyújtó 
egységek több mint 20 tevékenységgel a piacon is 
jelen vannak

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetési területe 2013. július 1-jén és 2014. július 1-jén 



9v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 4 / 4ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

nyilvántartás. A mi csoportunk feladata lesz a pótlás és a digitalizálás, majd 
a cégnél eddig kiválóan működő műszaki információs rendszer kiterjeszté
se az új területekre.”

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. felelős víziközműszolgáltatóként kiemelt figyelmet 
fordít a vízminőség kérdéskörére, ezért hozta létre Központi Laboratóriumát. 
Az 1996 óta akkreditált labor a térség legkorszerűbb műszereivel rendelke
zik. Az üzemelési terület megkétszereződése rendkívüli kihívásokat hozott 
az egységnél dolgozó kollégák számára. Az elmúlt időszakról a laboratóri
um vezetője, Petényi Zoltán számol be: „Az integráció folyamán nem került 
sor akkreditált laboratórium átvételére. A szolgáltatási terület bővülése így 
magával hozta a vizsgálatok számának emelkedését. A belső vizsgálatok 
számának összevetésekor látható, hogy 2013 első félévében 3645, az idei 
év első felében pedig 5289 darab vízmintát vételeztünk és vizsgáltunk meg.

A megnövekedett feladatokra igyekeztünk előre felkészülni. A tavalyi év 
második félévében bővítettük a mintavételben és vizsgálatokban részt vevő 
munkatársak számát, így biztosítva van a megfelelő számú és képzettségű 
állomány. Fejlesztettük mintavételi eszközeinket, helyszíni mérőműszere
inket, bővítettük a laboratóriumi 
eszközállományt is, többek között 
a BOI5mérés, a bakteriológiai in
kubálás kapacitásának növelésével. 
A fejlesztések folytatódnak, egyes 
mérések automatizálását kívánjuk 
a jövőben megoldani” – avat be a 
részletekbe a laboratórium vezetője.

új alapokon a beszerzés
A megnövekedett feladatok 

hatékony ellátása érdekében jött 
létre január elsejétől a Beszerzési 
főosztály, amely az eredményes 
eszköz és a készletgazdálkodást 
koordinálja. A főosztály vezetője 
Kocsis László, aki korábban a Szen
tesi Víz és Csatornamű Kft. ügyve
zető igazgatója volt.

„A működési terület bővülése 
nem a helyi tevékenységek bővü
lését, hanem a központi és a távoli 
gazdasági egységek kapcsolatát je
lenti. Korábban az ALFÖLDVÍZ egymegyés szervezet volt, a terület közepén 
Békéscsabával, így viszonylag kényelmes logisztikával lehetett biztosítani 
az anyag és eszközellátást. Az integrációval azonban jelentős távok ala
kultak ki, két település között akár 350 kilométer távolság is lehet. Ebben a 
helyzetben az eddigi gyakorlatot, a centralizált ellátást folytatni nem lehet, 
decentralizációt szükséges végrehajtani. Egyrészt a beszerzés területén a 
döntési hatásköröknek kötődniük kell a feladatokhoz, vagyis a döntéseket 
ott érdemes meghozni, ahol a legtöbb információ áll a rendelkezésünkre. 
A másik terület a számla követése, nagyon fontossá válik a számla időbe
litérbeli útja” – mutatja be a változást a szakember.

„Bizonyos önállóságot kell biztosítani az egységeknek, a szervezeti fel
építésünkhöz kell igazítani valamelyest a szabályainkat is. Ugyanez vonat
kozik a leltározás, a selejtezés rendjére is” – fogalmazza meg jobbító szán
dékát Kocsis László.

Bekapcsolódás az informatikai vérkeringésbe
Az integráció folyamán az egyik első, rendkívül fontos feladat az in

formatikai rendszer kiterjesztése és fejlesztése volt. A munkafolyamatról 

Czinege Istvánt, a cég Informatikai osztályának vezetőjét kérdeztük: „A 
társaság integrációs stratégiájának egyik jellemzője, hogy a csatlakozó 
településeken is a korábbi üzemeltetési módszereket alkalmazza. Ennek 
megfelelően az új területekre is azt az informatikai kultúrát terjesztettük ki, 
amit az ALFÖLDVÍZ Zrt.nél több mint tizenöt éve folyamatosan fejlesztünk, 
és mára valódi integrált informatikai rendszerként, ágazatspecifikus meg
oldásaival lefedi a teljes gazdasági és műszaki ügyvitelt.

Munkatársaim a csatlakozó területekről átvett adatok migrációs fel
adataival párhuzamosan jelentős szerveroldali és hálózati kapacitásbő
vítést végeztek, ezzel biztosítjuk az új felhasználói munkaállomások, vé
konykliensek, mobil munkahelyek stabil kiszolgálását. Az új, számítógépes 
környezetben dolgozó munkatárs betanítása szervezett formában, a cég 
központjában, továbbá a mentori program keretében az új kollegák mun
kahelyén történt meg.

Az infokommunikációs rendszer kibővítése során a divízióközpontokat, 
az üzemmérnökségi központokat, az új ügyfélszolgálati irodát és ügyfél
pontokat, valamint a vízműtelepi és szennyvíztelepi rendszert alakítottuk ki 

és kapcsoltuk be az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
informatikai vérkeringésébe” – avat 
be a részletekbe Czinege István.

megszűnt a távolság 
– integráció közgazdasági 
szemmel

A szolgáltatási terület bővülé
se, az ágazatban végbemenő vál
to zások gazdasági feladatokra 
gya korolt hatása, növekedése hív
ta életre 2014. január elsejétől az 
ALFÖLDVÍZnél a Közgazdasági 
fő osztályt. A területet érintő válto
zásr ól Lipták Zoltánné főosztály
vezető nyilatkozik:  „A főosztály a 
tár saság pénzügyi, számviteli és 
kontrollingfeladatait látja el a pénz
ügyi és a számviteli osztály keretén 
belül. Pénzügyi területen újdonság, 
hogy az osztály két csoportja közül 
az egyik nem a cég békéscsabai 
székhelyén, hanem Hódmezővásár

helyen dolgozik a jól működő információs rendszernek és a fejlett belső 
kommunikációs eszközöknek köszönhetően. A vásárhelyi kollégák telje
sen önállóan végzik a cég egészére vonatkozó banki rögzítést. A Számviteli 
osztály kollégái számviteli és kontrollingfeladatokat egyaránt ellátnak, és 
itt történik a megnövekedett külső adatszolgáltatások koordinálása is”  – 
mutatja be az új egységek munkáját Lipták Zoltánné.

közelebb a 
felhasználókhoz

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. jogelődjénél 1998ban kezdődött a korszerű ügy
félszolgálati irodák kialakítása az üzemmérnökségi központokban, így a 
fogyasztóknak már nem kellett ügyeik intézése érdekében a cég székhe
lyére, Békéscsabára utazniuk. A következő másfél évtizedben fokozatosan 
fejlődött a terület. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. az integrációs folyamat megkez
dése előtt négy ügyfélszolgálati irodát és nyolc ügyfélszolgálati pontot 
működtetett Békés megyében. Hódmezővásárhely csatlakozásával tavaly 
szeptemberben egy irodát és egy ügyfélpontot nyitott, március elsejétől 
pedig további hét új ügyfélponton várják a szolgáltató munkatársai az 

A Központi Laboratórium folyamatosan követve a technológiai 
fejlődést nemcsak a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedik, 
hanem külső megrendelők számára is szolgáltatást nyújt környezetvédelmi 
laborálási tevékenységével
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ügyfeleket Csongrád megyében. Az első akadályon túl van a cég, megtör
tént a csatlakozó települések adatállományának átvétele és átültetése az 
ügyviteli rendszerbe. A felhasználókkal történő napi szintű kapcsolattartás 
rendkívül fontos a közműszolgáltatásban, ezért az ALFÖLDVÍZ Zrt. az in
tegráció után tovább foglalkoztatta valamennyi korábbi szolgáltató ügyfe
lekkel foglalkozó kollégáját. 

A területet érintő változásról 
Marinki Mártát, az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
ügyfélszolgálati osztályvezetőhe
lyettesét, a MakóTérségi Vízmű Kft. 
korábbi ügyfélszolgálati vezetőjét 
kérdeztük: „A nagy kihívások ideje 
volt az év első három hónapja. Ja
nuárfebruár során tanultuk a Lib
ra új ügyviteli rendszerét, az Opal 
dokumentumkezelő használatát, 
ez mindenkinek pluszidőt, nagyon 
sok munkát jelentett. Az ügyek ügy
intézési módja is változott, sokkal 
szabályozottabb lett. Márciusban 
az új ügyfélszolgálatok megnyitá
sával kellett megbirkóznunk. A korábbi Csongrád megyei szolgáltatókhoz 
képest az ügyfélszolgálat kiterjedtebb lett. Olyan településen is megjelent 
a cég, ahol nem vagy csak részben volt jelen.

A mi területünkön az első számlázás megkezdésétől június közepéig 
meglehetősen sok megkeresés érkezett a felhasználóktól, de ezek száma 
azóta rohamosan csökken. Mindez annak köszönhető, hogy a kollegák im
már rutinosan kezelik a rendszert.

A csatlakozó települések munkatársainak java része még keresi a he
lyét, igyekszik beilleszkedni az új szervezeti felépítésbe. A kezdeti bizony
talanság után az új szervezeti struktúrát volt a legnehezebb megszokni” – 
mondja el az integrációról személyes élményét az osztályvezetőhelyettes.

segítség a beilleszkedésben 
– a humán terület

Az integráció során a legérzékenyebb terület a több mint tíz csatlakozó 
víziközműszolgáltatónál tevékenykedő közel négyszáz munkatárs sorsa 
volt. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezetősége a csatlakozási tárgyalásokon ígéretet 
tett arra, hogy valamennyi kollégát tovább foglalkoztatja. 

A csatlakozás és az elmúlt fél év tapasztalatairól kérdeztük Fábri Ág
nest, a társaság HRfőosztályának vezetőjét: „Ágazatunk szolgáltatási tevé
kenységet folytat, így hangsúlyozandó, hogy nem működtethető emberi 
erőforrások, a kollégáink nélkül. A munkatársaink egyben társaságunk 
számviteli értelemben vett vagyonának a részei, akikre ez okból is fokozott 
figyelemmel tekintünk. A csatlakozó munkatársaink integrációt megelőző 
bizonytalanságának enyhítése, az átalakulás emberi oldalról történő meg
közelítése és a változásra való megnyugtató felkészítés volt az alapvető 
elvünk a 384 kolléga átvétele kapcsán” – beszél az integráció humánstraté
giájáról a főosztályvezető.

„Az integráció során az első konkrét feladatok a HR területén jelentkez
tek. A munkavállalók csatlakozása az ALFÖLDVÍZhez személyes, egyen
kénti beszélgetésekkel kezdődött, ami hatalmas feladat volt, és óriási 
jelentőséggel bírt. Ezen szubjektív találkozások alapján igyekeztünk – és 
több mint fél év tapasztalatából elmondható, hogy sikerült is – minden 
egyes kollégának a megfelelő munkavégzési helyen a megfelelő munka
kört megtalálni” – avat be az első lépésekbe Fábri Ágnes.

„A felajánlott munkakörök alapján új munkatársainknak már a csatlako
zást megelőzően képzési programokat indítottunk szervezeti működésünk 

megismertetésére, ügyviteli rendszereink használatára vonatkozóan. A 
be illeszkedést mentori programunkkal is támogatjuk. Örömmel tapasz
taljuk, hogy sikerült olyan kapcsolatot kialakítani az új kollégákkal, hogy 
közvetlen vezetőik mellett a mi főosztályunktól is tanácsot kérnek, ha az 
átalakulással kapcsolatosan nehézségeket érzékelnek. Az összetartozást, 
az egységet kívánjuk erősíteni az idén hagyományteremtő szándékkal 
indított	Vízműves	Nappal	is,	amely	a	részt	vevő	kollégák	szerint	is	sikeres	
kezdeményezés” – foglalja össze tapasztalatait a HRvezető.

„Fél év távlatából talán kijelenthető, hogy mind a HR területén, mind 
a szakterületeken gondosan, a kollégákra figyelve valósítottuk meg az 
átalakítást, meggyőződésünk, hogy ez a hatékony és eredményes mű
ködés alapköve” – összegez Fábri Ágnes.

A főosztályvezető mondatait támasztotta alá Bende Flóra szakszerve
zeti titkár is, aki korábban a MakóTérségi Vízmű Kft. munkatársa volt.

„Kétszer olyan érzékenyen éltem meg az integrációt, mint kollégáim. 
A sajátom mellett az ő jövőjük, megélhetésük is nyugtalanított. Fél év után 
elmondhatjuk, hogy beilleszkedtünk egy hatalmas, szigorúan szabályozott 
rendszerbe. A folyamatot a régebbi ALFÖLDVÍZes kollégák nagyban segítet
ték, köszönjük nekik. Munkatársaim nagy többsége számára képzettségének 
és gyakorlatának megfelelő feladatot találtak az új szervezeti felépítésben” – 

mondja az érdekképvi
seleti vezető.

„Az ágazatban zaj
ló változások miatt 
aggodalmaim a jövőre 
nézve részben meg
maradtak. Amennyi
ben további megszo
rítások érik a szektort, 
akkor tartok tőle, hogy 
a munkavállalóknak 
szánt béreken és jut
tatásokon esik csorba. 
Bízom benne, hogy a 

vizes élethivatást végzők hamarosan az őket megillető helyre kerülnek, és 
erkölcsileg, illetve anyagilag is elismert szakemberek lesznek az ország min
den pontján” – teszi hozzá Bende Flóra.

Összegzés – előremutató lehetőség 
a felhalmozott szakmai képességben

„Fél év elteltével kimondhatjuk, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. ma már több 
mint tíz korábbi, üzemeltetői feladatokat ellátó társaság tudását, szakmai 
felkészültségét és tapasztalatát ötvözi. Az integráció során törekedtünk 
arra, hogy a korábbi cégek által létrehozott értékeket maradéktalanul 
megőrizzük.

Ma már kimondható az is, hogy az integrációval kapcsolatos kihíváso
kat, a felmerülő kritikus feladatokat sikerrel oldottuk meg. Ez a siker jelen
tős részben köszönhető annak, hogy nagyon jó együttműködést sikerült 
kialakítani az új munkatársakkal, és jelenleg immár egy több mint ezer
fős csapatról beszélhetünk. A közös munkáért köszönet illeti valamennyi 
munkatársa mat” – összegez dr. Csák Gyula vezérigazgató.

„Véleményem szerint az elmúlt időszak nagy vállalásai során nem bon
takozhatott ki igazán mindaz a képesség és készség, ami a társaság szak
embereiben megvan. Hiszem, hogy a régióban meglévő szakmai képessé
gekre alapozva további jelentős feladatok ellátására van lehetőség, akár 
úgy is, hogy amennyiben sor kerül a közműszolgáltatás országosan egysé
ges megszervezésére, akkor itt, ebben a térségben kerüljenek kialakításra 
bizonyos szakmai kompetenciák” – zárja gondolatait a cégvezető.

Segítség a beilleszkedésben 
– Bende Flóra, érdekképviseleti vezető 

Első Vízműves Nap – mint a fesztiválokon, 
tömeg és jó hangulat 
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