
8 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 4 / 5ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

A kezdet
Nyíregyházára a közeli Kótaj 

község mélyfúrású kútjaiból érke-
zett az ivóvíz, majd évtizedenként 
egy-egy új víztermelő művel bővült 
a rendszer, amely ma már 18 tele-
pülés ellátását biztosítja. A vízmi-
nőség-javító programnak köszön-
hetően hamarosan újabb nyolc 
község csatlakozik a rendszerre. A 
működési terület más településein 
egyaránt előfordulnak további kis-
térségi vízellátó rendszerek és egy-egy települést ellátó vízművek is.

A csatornázás lassabban követte a vízellátást, viszont a 2015. évre befe-
jeződnek az uniós támogatással indult szennyvizes projektek, s alig néhány 
kistelepülés marad csatorna nélkül a cég működési területén. E működési 
terület a megye nyugati részén terül el, s a cég jogelődjének átalakulását 
követően folyamatosan növekedett. 

Az elmúlt 15 év fejlesztései
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. a jogelőd önkormányzati közös vállalat átalakulá-

sával jött létre 1996-ban. Alapítói 29 települési önkormányzat, valamint a 
Magyar Állam. Legnagyobb tulajdonosa Nyíregyháza Megyei Jogú Városa, 
50% feletti részesedéssel. A cég működési területe 2003-tól folyamatosan 
bővült. Az alapítók befogadták a megye csatlakozni kívánó településeit, 

amelyeken a víziközműveket korábban néhány 
település tulajdonában álló társaságok üze-
meltették, de – különböző okokból – belátták, 
hogy hosszú távon működésük fenntarthatat-
lan. Cégünk munkatársai ily módon már jóval a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény megje-
lenése előtt tapasztalatot szereztek a csatlako-
zások lebonyolításában, amely mindenhol gör-
dülékenyen, a felhasználók és az új tulajdonos 
önkormányzatok megelégedésére ment végbe. 
A csatlakozó településeknek részvényeket érté-
kesítettünk, az üzemeltetésre átvett területeken 

pedig fejlesztéseket indítottunk, hogy mind a műszaki színvonal, mind a 
munkatársak felkészültsége megfeleljen a korábbi működési területen ki-
alakított követelményrendszernek.

E követelményrendszert az átalakulást követő években alakítottuk ki. 
Az ezredforduló táján cégen belül komoly vitákat folytattunk a fejlesztés 
irányáról és a tervezett lépések sorrendjéről. Végül konszenzus alakult ki 
abban, hogy az első lépés a teljes körű minőségbiztosítás legyen. 

minőségirányítás
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. a 2000. évben elsőként szerezte meg az ágazatban 

a teljes tevékenységre és működési területre vonatkozó tanúsítást. A mi-
nőségbiztosítási rendszer bevezetése a vállalati folyamatok újjászervezé-
sét igényelte, amelyet szakértői támogatással, de teljes egészében saját 

munkatársainkkal végeztünk. Így lehetett elérni, 
hogy a rendszert mindenki ismerje, magáénak 
érezze, és így volt biztosítható annak folyamatos 
fejlesztése is.

A minőségbiztosítási rendszert később 
felváltotta a minőségirányítás, és a rendszer 
részévé vált a környezetirányítási, majd az élel-
miszer-biztonsági rendszer is. E rendszereket az 
üzemeltetésre átvett területekre szintén kiter-
jesztettük a bővülés során. A cég az alakulásától 
kezdve rendelkezik akkreditált laboratóriummal 
is, amely korszerű műszerparkkal, képzett mun-
katársakkal végzi feladatait.

informatikai fejlesztések
Az ezredforduló táján ugyancsak dönteni 

kellett az informatikai fejlesztések irányáról. 
Rendkívül hasznosnak bizonyult, hogy a minő-
ségbiztosítási rendszerek bevezetése kapcsán 
megtörtént a vállalati folyamatok felülvizsgálata 
és újjászervezése, ami elengedhetetlen az integ-
rált irányítási rendszerek bevezetéséhez. Mind 

hAtékony mŰködés-
Fejlesztés és inteGráCió

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
viszonylag későn, a múlt század 
hatvanas éveiben kezdődött a 
közműves ivóvízellátás kiépítése. 
A ’70-es tiszai árvíz utáni újjáépítés 
lendületet adott a munkáknak, s a 
’90-es évek elejére a megye mind a 
228 települése közműves ivóvízzel 
ellátottá vált. 

szaBó istvánné  
vezérigazgató,
NYÍRSÉGVÍZ ZRT.

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. működési területe 2013. év után

2013 előtti működési terület
2013-ban csatlakozott területek
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az alkalmazott gazdaságirányítási és értékesítési rendszer, mind a műszaki 
információs rendszer, valamint a kapcsolódó rendszerek (HR, fuvar) ma-
gyar fejlesztésűek, megfelelő referenciák álltak mögöttük. Testreszabásuk, 
bevezetésük a már bevált módszerrel, beszállítói támogatással, de saját 
munkatársaink aktív, alkotó részvételével történt. Az akkori döntéseket iga-
zolja, hogy a több mint egy évtizede – természetesen folyamatos fejlesztés 
mellett – bevezetett rendszereket ma is használjuk. Az alkalmazott integrált 
irányítási rendszereket mindenkor kiterjesztettük a csatlakozó területekre is.

Folyamatirányítás
A szolgáltatás színvonalának növelését, a műszaki biztonságot szolgál-

ja a mintegy másfél évtizede kifejlesztett és alkalmazott folyamatirányítási 
rendszer. Kiváló mérnökeink saját fejlesztésű rendszere lefedi a cég teljes 
működési területét, és egyre több objektum bekapcsolása történik meg, 
köszönhetően a jelentős területi bővülésnek és a beruházásoknak. Az ága-
zati irányító központokból felügyelik a területen lévő létesítmények, gépek, 
berendezések működését, és szükség esetén beavatkoznak a folyamatok-
ba, vagy értesítik a helyi munkatársakat az észlelt változásokról.

vagyonbiztonság
A vázolt fejlesztések a cég alaptevékenységének, a felhasználók egész-

séges ivóvízzel történő ellátásának, a szennyvizek elvezetésének, meg-
tisztításának szolgálatában állnak. A megfelelő 
szolgáltatás nyújtásához alapkövetelmény a 
tervszerű, megelőző karbantartás, a gyors, szín-
vonalas hibaelhárítás, valamint a közművek 
szükségszerű rekonstrukciója. Mindezen felada-
tokat csak úgy lehet jól szervezetten, hatékonyan  
megoldani, ha a cég valamennyi munkatársa 
ismeri a kitűzött célokat, és elkötelezett azok 
megvalósításában. A fejlesztések fedezetét a 
jövőtudatos döntéseknek és a hatékony gazdál-
kodásnak köszönhetően előteremtettük. A társa-
ság tulajdonosai a megtermelt nyereséget nem 
vonták ki a cégből, hanem úgy döntöttek, hogy 
az fejlesztésekre fordítandó. A döntés helyesnek 
bizonyult, mert a cég tőkehelyzete, likviditása a 
nehezebb gazdálkodási körülmények mellett is 
megfelelő maradt. Mind a részvényesek, mind a 
cég vezetése kiemelkedően fontosnak ítélte meg a közművek hosszú távú 
vagyonbiztonságát, a hatékony működés és felelős gazdálkodás révén pe-
dig biztosították a közművek pótlásának, felújításának forrásait. Amint mód 
nyílt rá, a 2007. évtől az önkormányzati tulajdonú közművek működtetésé-
nél is áttértünk a vagyonkezelési szerződésekre. Olyan költségszerkezetet 
alakítottunk ki, ahol az összes költség egynegyede fejlesztésre fordítható. 
Az elmúlt években ennek köszönhetően évente több százmillió forint érték-
ben végeztünk saját vállalkozásban, illetve kis részben más vállalkozásokkal 

közmű-rekonstrukciókat. Sajnálatos, hogy az utóbbi években a beruházási 
források nem növekedhettek olyan mértékben, mint azt a területi bővülés 
és az üzemeltetésre átvett közművek állapota indokolná.

teljesítményértékelés
A társaság stratégiájának végrehajtását a több év alatt kifejlesztett tel-

jesítményértékelési rendszer támogatja. Évente lebontjuk az aktuálisan ki-
tűzött célokat szervezeti egységekre, személyekre, és folyamatosan mérjük 
a teljesítést. E célra kiegyensúlyozott mutatószámrendszert alkalmazunk. 
A módszer lényege a folyamatos fejlesztés: a megtervezett teljesítménye-
ket összehasonlítjuk a tényekkel, eltérés esetén elemezzük, értékeljük az 
okokat, és fejlesztéseket indítunk. Az ösztönzést a teljesítmények javítása 
érdekében használjuk. A működtetett rendszer nagy segítségünkre van a 
felügyelő és ellenőrző hatóság részére továbbítandó adatok, eredmények 

előállításában, hiszen a mutatószámok alapadatait évek óta, saját fejlesz-
téseink érdekében gyűjtjük, és az egyes szervezeti egységek, valamint a 
cég egészének teljesítményét folyamatosan értékeljük. Ehhez meg kellett 
nyernünk munkatársainkat, aminek eszköze az oktatás, a képzés, a bevonás.

integráció 2013
Az utóbbi két évben jelentős változások zaj-

lottak az ágazatban. A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. működé-
si területe tovább bővült, ma már 81 településen 
végezzük a víziközmű-szolgáltatást. Ilyen nagy 
léptékű bővülés ilyen rövid idő alatt korábban 
nem történt, de – köszönhetően a korábbi integ-
rációban szerzett tapasztalatoknak – sikerült a 
tervezett módon és időben véghezvinni a csatla-
kozásokat. A 2013. évben, a május 31-ig beadott 
működésiengedély-kérelemben már szerepelt a 
2013. januárban, júniusban és júliusban csatla-
kozott 31 település minden víziközmű-rendszere, 
a működő rendszereket természetesen beilleszt-
ve a szervezetbe, kiterjesztve az új területekre is. 
(tulajdonos települések száma)

A 2013. évben hat kisebb üzemeltetőtől vettünk át víziközmű-üzemel-
tetést. A főbb mutatók, mint üzemeltetett hálózat, értékesítés stb., átlago-
san 20%-kal emelkedtek, a foglalkoztatottak létszáma pedig 160 fővel gya-
rapodott. Bár az integráció előkészítésére nem volt sok idő, köszönhetően 
a korábban szerzett rutinnak kész forgatókönyveink voltak az üzemeltetés 
átadás-átvételére. A folyamat lebonyolításánál mindenütt figyelembe kel-
lett vennünk a helyi sajátosságokat, a települési önkormányzatok igényeit, 
és a váltást úgy véghezvinni, hogy a felhasználók azt lehetőleg észre sem 
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vegyék, legfeljebb annyiban, hogy új szolgáltatási szerződést kötünk, és 
más cég neve áll a számlán. Rendkívül fontos az integrációnál a tájékozta-
tás: az új részvényeseknek, az átvett munkavállalóknak és a felhasználók-
nak is változást hozott a szolgáltatóváltás, és természetesen nem hagyta 
változatlanul a cég működését sem. A továbbiakban az integráció jelentős 
lépéseit vesszük sorra.

üzemeltetési szerződés
A csatlakozó önkormányzatok részesedést szereztek a társaságban, és 

mint tulajdonosok kötöttek a céggel üzemeltetési szerződést. Ezek mellék-
leteként elkészültek a közműleltárak és a vagyonértékelés. Utóbbit – az ön-
kormányzatok megbízásából – az előző években kialakított, egységes esz-
közstruktúrában előkészített közműnyilvántartás alapján végeztettük el.

munkavállalók, szervezet
A csatlakozási döntéseket követően mindenütt tájékoztattuk a mun-

kavállalókat, bemutatva cégünk tevékenységét, a várható feladatokat, a 
munkafeltételeket, a juttatási rendszert. A munkavállalókat korábbi mun-
kaviszonyuk elismerésével vettük 
át és foglalkoztatjuk, lehetőleg 
mindenkinek biztosítva a képzett-
ségének és gyakorlatának megfele-
lő munkakört. Ez nem volt egyszerű 
az ügyviteli alkalmazott munkatár-
sak esetében, mivel a korábbi cég-
nél végzett feladatokat, mint a fő-
könyvi könyvelés vagy számlázás, 
a társaság központjában, korszerű 
informatikai támogatással végez-
zük. Többen vállalkoztak a cégköz-
pontban megüresedett vagy az új 
álláshelyek betöltésére, és eseten-
ként a feladat ellátását telepítettük 
át más munkahelyre. Utóbbira pél-
da a folyószámla-könyvelés vagy a 
call-center, ahol az elektronikus adatforgalmazás lehetővé teszi a távoli el-
érést, munkavégzést. Az új munkatársakat elláttuk munkaruhával, a mun-
kavégzéshez szükségesszerszámokkal, és megszerveztük az új belépőknél 
szokásos oktatásokat. A 2013-2014. évben három alkalommal, mintegy 
120 főnek szerveztük meg az ún. kezdő munkavállalók napját, amikor mun-
katársaink átfogó tájékoztatást kaptak új munkahelyükről üzemlátogatás-
sal egybekötött szakmai nap keretében.

Az eltérő bérezési, juttatási rendszerek folytán szinte egyénenként 
vizsgáltuk és rendeztük a kereseteket. Mivel cégünknél Kollektív Szerződés 
van érvényben, és az az átvett munkatársakra is vonatkozik, ennek megfe-
lelően kezeltük az eltéréseket. 

A szervezetet 2012-ben felkészítettük a megnövekedett tervezési, 
adatszolgáltatási, kapcsolattartási feladatokra (GFT, MEKH, önkormányza-
tok), az integrációt követően pedig a kibővült területnek megfelelően egy-
ségesítettük az üzemi-alközponti rendszert. E változásokat a nagy léptékű 
integráción kívül a csatornázási beruházások generálták, mivel már a ter-
vezési-kivitelezési szakaszban is szükséges az erőteljes szakmai felügyelet 
és a felkészülés az üzemeltetésre.

irányítási rendszerek 
Az integrált irányítási rendszereket szinte az átvétellel egyidejűleg el-

érhetővé tettük a csatlakozó területeken, természetesen a munkatársak 
képzését, oktatását is megszervezve. Ennek köszönhető, hogy a felhaszná-

lói adatállomány migrációja, az értékesítés számlázása folyamatos volt. A 
folyamatirányítási rendszer kiterjesztése fokozatosan történik, mivel ahhoz 
jelentős beruházások szükségesek. A minőségirányítási rendszer bevezeté-
se is folyamatos, egyes új szervezeti egységek, létesítmények már a 2014. 
évi tanúsító auditon is részt vettek és megfeleltek.

működtető eszközök
A társaság a korábbi években felkészült a nagyobb működési terüle-

ten tör ténő szolgáltatásra, de ekkora bővüléshez nem rendelkezett elég 
tartalékkal. Így – a bevett gyakorlatnak megfelelően – a korábbi üzemel-
tetőtől megvásároltuk a számukra felesleges, a víziközmű-szolgáltatáshoz 
viszont szükséges eszközöket. Ezek nem voltak elégségesek a szolgáltatás 
színvonalas, hatékony ellátásához, így további beruházásokkal teremtettük 
meg az elvárt teljesítéshez szükséges feltételeket.

Felzárkóztatási terv
A nagy léptékű integráció megkívánta az új területek beillesztésének 

komplex kezelését. Ennek végrehajtására középtávú felzárkóztatási tervet 
készítettünk, melyet a cég vezető testületei jóvá-
hagytak, és amelynek végrehajtásáról rendszere-
sen beszámolunk. A terv kiterjed a közművek 
beruházásaira, a foglalkoztatásra, a hatékonyság 
javítására. A teljesítményértékelési rendszerben 
nevesítettük a javítandó mutatókat, mint példá-
ul a hálózati veszteség vagy a hibaszám. Ezek 
alakulását fokozott figyelemmel követjük, és 
megtesszük a javítás érdekében szükséges in-
tézkedéseket. 

A felzárkózás hosszabb folyamat, amelynek 
eredményeképpen a cég teljes működési terü-
letén biztosítani kívánjuk a közművek megfele-
lő állapotát, továbbá növelni a felhasználók, a 
munkavállalók és nem utolsósorban a hozzánk 
csatlakozó önkormányzatok elégedettségét.

Ivóvíz elosztó-hálózati hibák száma a hálózat hosszára vetítve (db/km/év)
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LEFEDETTSÉGBEN
JÓK VAGYUNK...

...ÉS ÁT IS LÁTJUK A RENDSZERT.
Controlsoft - A szakértő rendszerintegrátor a szoftvertervezéstől a villamos 
generálkivitelezésig. Több mint 60 magasan képzett mérnök, tervező 
és szoftverfejlesztő dolgozik nálunk azért, hogy az Ön rendszere hibátlanul működjön 
a határokon innen és túl. Teljes körű megoldásokat nyújtunk a víziközmű ágazatra, 
de minden másban is otthon vagyunk, legyen szó öntöde automatizálásról vagy 
autóipari rendszerek optimalizálásáról.
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