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A	paksi	koncepció	más	volt.	Nem	ámí-
tott önálló üzemigazgatóságokkal, de 
valódi partnernek tekintett minden csat-
lakozó települést. Szervezet- és működés-
fejlesztési projektnek, rendszerszervezési 
feladatnak fogta fel az iparágban integrá-
ciónak nevezett folyamatot.

A koncepciónk szerint a csatlakozó 
önkormányzat tulajdonjogot szerez a befogadó társaságban, így közvet-
lenül részt vehet az ellenőrzésben (szemben azzal a modellel, amikor ön-
kormányzati társulás hoz létre gazdasági társaságot, ahol a tulajdonosi, 
ezért az irányításban való részvétel is közvetetté válik). A korábbi szol-
gáltatótársaságok üzemeltetési egységei megmaradnak, „térségi üzemű” 
főmérnökségekké válnak, ahol a hangsúly a műszaki szolgáltatáson ma-
rad. Az adminisztráció, a pénzügy, a számvitel, a HR, az ügyfélszolgálat, a 
számlázás központi feladat. Így kialakulhat egy korszerű, a műszaki, gaz-
dálkodási és ügyfélkapcsolati folyamatokat földrajzilag tagolt, de mégis 
egységes szabályok szerint kiszolgáló szervezet.

A Paksi Vízmű Kft. befogadó társaságként való alkalmasságát alátá-
masztotta, hogy a tulajdonviszonyokat tekintve már tisztán önkormány-
zati tulajdonban volt, a közműveket pedig az önkormányzatok birto-
kolták.	1993-as	alapításától	számítva	közel	húszéves	tapasztalata	volt	a	

az alapelvek és a szabályok rögzítése
A	várható	törvényi	változások	ismeretében	a	4	települést	kiszolgáló	Paksi	
Vízmű Kft. 2011 végén még csak puhatolózott Tolna megyei társainál. A 
szakma szereplői politikai, önkormányzati döntésekre, a polgármesterek 
pedig megoldásokra vártak. Azaz egymásra. A lelkesebb vízművezetők 
eközben koncepciókat írtak: szerintük az átszervezésnél először szükség 
van egy nagy részvénytársaságra elnök-vezérigazgatóval, három vezér-
helyettessel, önállóan gazdálkodó üzemigazgatókkal, akik ugyanúgy ön-
állóan működtetik a territóriumot, mint évekkel korábban, a rendszer az-
tán majd működik, ahogy tud. Az önállóság megőrzése volt az egyetlen 
hívószó. Érzékelhető volt, hogy az önkormányzatok és a víziközmű-cégek 
is olyasfajta jogi formát keresnek, amely a cégek laza társulásaként fog-
ható fel, s ahol mindenkinek megmarad a szerepe az irányításban. Mára 
bebizonyosodott: ez illúzió.

a mezőFöldi
vízmŰsztori

A paksi székhelyű Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 
mára Tolna, Baranya, Fejér és Pest megyében, közel ötven 
településen végez ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást. 
A működési engedélyt 2014. január 21-én kaptuk meg, és a 
korábbi több mint 400 víziközmű-szolgáltatóból az eddig 
talpon maradt 42 között vagyunk. Ellátási területünk kiterjed 
a mezőföldi, a völgységi, az észak-mecseki és a Duna 
melletti térségek M6-os autópálya és 6-os főközlekedési 
út logisztikai tengelyére. A működési engedély után sem 
dőltünk hátra, az integráció nem állt meg, jelenleg is 
folyamatosan bővülünk, fejlődünk. 

Csapó sándor
ügyvezető igazgató
MEZŐFÖLDVÍZ KFT.

kikerül a Vksztv. közvetlen  hatálya alól, ezért itt 
már nem a Vksztv., hanem az általános jellegű 
jogszabály (pl. a számviteli törvény) fogalmait 
kell alkalmazni.

Finanszírozás és korrekció
Ugyancsak be kell mutatni a terv pénzügyi for-
rásait és azok biztosítását, valamint a feladatok 

ellátásával való összehangoltságot. A meglévő 
közművagyon védelme érdekében igazolni 
kell, hogy az új víziközművek ráfordítási igé-
nyei nem veszélyeztetik a meglévők felújítási 
és pótlási feladatait.

A Vhr.-módosítás az indokolt korrekció 
lehetőségét is biztosítja. Ha új feladat kerül 
be vagy marad el, akkor a 90/C. § (2), ha az 

egyes ütemek közötti pénzügyi keret átcso-
portosítása válik szükségessé, akkor a 90/D. § 
(5) bekezdés szerint kell eljárni. A Hivatalhoz 
benyújtandó kérelemben minden esetben 
igazolni kell azt, hogy a terv készítésekor nem 
volt ismeretes az a külső ok vagy változás, ami 
szükségessé teszi a feladat változását vagy a 
keretek átcsoportosítását.

…avaGy hoGyan lesz eGy kisvárosi 
szolGáltatóBól reGionális közmŰCéG 
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 meglegyen a megfelelő időben és a megfelelő helyen a biztonságos 
szolgáltatáshoz;	

•	 Még	fontosabb	volt	fenntartani	a	személyi	feltételeket	a	központban	és	
a főmérnökségeken egyaránt, hogy szakképzett személyzet is rendel-
kezésre álljon a területileg önálló műszaki szolgáltatások nyújtásához. 

Tucatnyi korábbi vízműcégtől vettük át a szolgáltatást. A cégek 90 szá-
zaléka korrekt partner volt, de egy-két helyen bizony előfordult, hogy a 
korábbi szolgáltató „magunkra hagyott” bennünket: borzasztó műszaki 
állapotokkal, hiányos dokumentumokkal és használhatatlan gépeszkö-
zökkel szembesültünk. 

Az integrációs folyamatban (1. ábra) a takarékosság volt a kulcsszó, 
mert egyelőre se a személyi-munkatársi területen, se az eszközök fejlesz-
tésében, sem pedig a hálózatkorszerűsítésben nem szőhetett nagy terve-
ket a társaság, főként úgy, hogy a közművezeték-adó és a rezsicsökkentés 
is óriási terhet rótt az ágazat egészére.

a küldetés
Polgármesteri, jegyzői irodákban, testületi üléseken roadshow-ztunk két 
évig. Testreszabott szakmai érvekkel, gazdasági számításokkal készül-
tünk minden településen. A legkisebb helyekre is elmentünk, és mindig 
prezentációval, azaz írásban is vállalva ismertettük terveinket. Érveltünk: 
számunkra három célcsoport elégedettsége fontos (azóta is):
•	 Elsőként	 a	 fogyasztókat	 kell	 ellátni	 egészséges	 ivóvízzel,	 és	 el	 kell	

vezetni, meg kell tisztítani a szennyvizet. A fogyasztók akkor lesznek 
elégedettek, ha ennek a szolgáltatásnak a minősége – beleértve a 
vízminőséget, a hibajavítás gyorsaságát, az ügyfélszolgálat szerteága-
zó feladatait – javul, és a szolgáltatóváltás nem lesz számukra hátrá-
nyos, illetve észre sem veszik. Ez a legfontosabb. A szolgáltatás díjára 
ugyanis nincs ráhatásunk, azt korábban az önkormányzat, most a mi-
niszter határozza meg.

•	 A	második	célcsoport	a	tulajdonosok.	A	társaság	akkor	működik	jól,	ha	
az önkormányzatok által a víziközmű-társaságra bízott víziközmű-va-
gyont gondosan kezelik, és a rendszerek üzemeltetését, karbantar-
tását szakszerűen végzik el. Felelősen gazdálkodnak, és ezt pontos 
elszámolásokkal átláthatóan igazolják is. A felügyeleti és ellen őrző 
hatóságok egyaránt megfelelőnek találják a működést.

víziközmű-szolgáltatás területén. A szervezeti kultúrának jó alapjai voltak, 
a	cég	már	rendelkezett	 ISO	9000	és	 ISO	14000	minőségbiztosítási	rend-
szerrel. A pénzügyi stabilitást tekintve anyagi lehetőségei folytán Paks 
város képes lehetett a tőkeemelésre, az alapítási és szervezési költségek 
megelőlegezésére és finanszírozására. Gazdálkodási rendszerét tekintve 
már korábban is elkülönített módon tudta kezelni a településeket, térsé-
geket, üzletágakat, szervezeteket a törvény elvárása szerinti korszerű, in-
tegrált vállalatirányítási, számviteli, kontrollingrendszerében. Logisztikai 
szempontokat	figyelembe	véve	a	székhely	is	az	M6-os	autópálya	mellett	
fekszik, és geometriailag a térség középpontjában található Paks városa.

a megalakulás – az első mérföldkő
A kezdeményező paksi polgármester által összehívott 2012. februári ta-
lálkozót követően az érdeklődő önkormányzatok szándékukat kifejezen-
dő csatlakozási nyilatkozatot írtak alá, mely egyben felhatalmazást adott 
a feltételek megteremtéséhez szükséges induló feladatok végrehajtására. 
A Paksi Vízmű Kft. utolsó, 2012. áp-
rilis	 4-én	 tartott	 taggyűlésén	dön-
tés született a névváltozásról is, a 
Mezőföldi Regionális Víziközmű 
Kft. elnevezés az ellátott terület 
bővülését volt hivatott tükrözni. 
Az új nevű társaság élére – a meg-
növekedett feladatok ellátása és 
a szükséges új szemlélet érdeké-
ben – új ügyvezetőt választottak. 
2012 áprilisában már új elnevezés 
alatt, a Mezőföldvíz Kft. nevében 
tudtam beszámolni az elvégzett 
munkáról.

Elkészült az új társaság kialakí-
tásához szükséges jogi és gazdasá-
gi koncepció. Felmérésre került a 
Tolna megyei és a mezőföldi tele-
pülések csatlakozási hajlandósága. 
A tulajdonosok megteremtették 
az induló feltételeket a társasági 
szerződés módosításával, a fő tulaj-
donos a törzstőke emelésével. Elkészült az átalakulás munka-, ütem- és 
erőforrásterve. Kidolgoztuk az induláshoz szükséges legfontosabb minta-
dokumentumokat:
•	 az	üzletrész	adásvételi	szerződését;
•	 a	bérleti-üzemeltetési	szerződést;
•	 a	megállapodást	a	korábbi	szolgáltatóval	(minta).

Kidolgoztuk a szervezet- és működésfejlesztés komplex rendszerét és 
szabályait, amelyek főbb elemei a következők voltak: 
•	 Az	ügyfélkapcsolati	és	számlázási	rendszer	átalakítása	annak	érdeké-

ben, hogy a csatlakozás után a szolgáltatási díjak mielőbbi beszedésé-
vel	biztosítani	lehessen	a	bevételeket;	

•	 A	pénzügyi,	számviteli	és	kontrolling	rendszer	aktualizálása,	hogy	az	
új területi felállásnak megfelelően településenként és szolgáltatási 
üzletáganként lehessen könyvelni és elszámolni (víz, szennyvíz, má-
sodlagos	tevékenységek);		

•	 Az	új	engedélyek	beszerzése,	hogy	a	cég	az	aktuális	hatósági	elvárá-
soknak	megfelelően	működhessen;	

•	 Fontos	 volt	 összehangolni	 az	 új	 főmérnökségekkel	 a	 műszaki	 felté-
telrendszert, a gépektől az irányítástechnikáig úgy, hogy minden 

1. ábra
Ellátási területek, csatlakozásuk időpontjai

2012. április 4. előtt
Paks

Sárszentlőrinc
Györköny
Madocsa

2013. április 30. után
Dunaföldvár

Százhalombatta

2013. április 4. után
Nagydorog
Apátvarasd

Erdősmecske
Feked

Lovászhetény
Martonfa
Nagypall
Óbánya

Ófalu
Pécsvárad

Véménd
Zengővárkony

Szilágy
Mágocs

2013. május 22. után
Gerjen

Tengelic
Dunaszentgyörgy

Pusztahencse
Rácalmás

2012. május 31. után
Bonyhád

Előszállás
Daruszentmiklós

Bölcske
Kismányok

Bonyhádvarasd
Györe

Izmény
Kakasd

Kisdorog
Kisvejke
Lengyel

Mőcsény
Nagymányok

Váralja
Hidas
Cikó

Závod

2012. július 13. után
Baracs

Németkér

2012. november 8. után
Nagyvenyim
Kisapostag
Mezőfalva

2014. 
szeptember 23. után

Dunaújváros
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•	 A	harmadik	célcsoport	a	cég	saját	munkatársai,	a	vízmű	dolgozói.	A	
kritikus közszolgáltatási ágazatban végzett munkájukért bár megér-
demelnék, a vízművek dolgozói egyelőre mégsem tartoznak a kiemelt 
keresetűek közé. Az integrációs folyamat során sikerült elérni azt, 
hogy senkit nem kellett elbocsátani, mindenkit átvettünk úgyneve-
zett munkajogi jogutódlással (átszállással), azaz a korábbi alkalmazási 
feltételekkel. A jövedelmek fejlesztése csak a hatékonyabb működés, 
csak más területeken elérendő megtakarítások, a költségek csökken-
tése révén várható. Erre törekszünk. A szakmailag felkészült és elhiva-
tott munkatársak számára is előnyös lesz a változás hosszabb távon, 
jobb munkakörülményeket, stabil, kiszámítható munkahelyet tudunk 
biztosítani.

a működési engedély – a második mérföldkő
Mivel a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében a jövőben 
csak az előírt feltételeknek megfelelni képes cégek végezhetnek vízi-
közmű-szolgáltatást, a Mezőföldvíz Kft. is engedélyért folyamodott az 
illetékes	hatósághoz.	A	kérelmet,	csatolva	a	szükséges	mintegy	3-4	ezer	
oldalas	dokumentációt,	a	társaság	2013.	május	30-án	11.30-kor	nyújtotta	
be. Az összeállított szakmai anyag tartalmazta az üzemeltetéshez szük-
séges pénzügyi, személyi, tárgyi, valamint a műszaki feltételek igazolásá-
hoz szükséges dokumentumokat, igazolta a szervezeti megfelelőséget a 
hosszú távú biztonságos üzemeltetéshez.

2014	 januárjában	 egy	 héten	 belül	 két	 stratégiai	 döntés	 született	
Paksról. A kormány megállapodást kötött az atomerőmű bővítéséről, 
majd a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megadta a 
szolgáltatási engedélyt a négy megyét érintő régióban érdekelt, paksi 
székhelyű	Mezőföldvíz	Kft.	számára.	A	dokumentumot	Budapesten,	a	hi-
vatal székházában ünnepélyes keretek között személyesen vehettem át 
elnök úrtól és elnökhelyettes asszonytól.

a tapasztalatok
Értelme volt a fokozatos növekedésnek, hiszen így nem egy csapásra 
ért	 bennünket	 a	 változás	 sokkja.	 Bevételeinkből	 (2.	 ábra)	 finanszírozni	
tudtuk az integrációt, fel tudtunk készülni egyik projekt után a másikra, 
és a jó gyakorlatok tapasztalatai alapján képesek voltunk folyamatosan 
korrigálni is.

Legfontosabb megállapításunk, hogy szolgáltatásunk biztonságát 
az átmeneti időszakban is fenn tudtuk tartani. Sehol nem volt nagyobb 
fennakadás, jelentős üzemzavar sem a vízellátás, sem a szennyvízelve-

zetés és -tisztítás területén. A „menet közbeni kerékcserét” végrehajtot-
tuk.	Ezzel	egyidejűleg	elértük,	hogy	a	szolgáltatás	átvételének	első	2-3	
hónapjában – amikor még nem volt bevételünk az újonnan csatlako-
zott településekről, de a költségek már jelentkeztek – a társaság finan-
szírozható maradt külön hitelfelvétel nélkül. Ezt részben azáltal sikerült 
megvalósítani, hogy az összevont működés, a gazdálkodás már az első 
hónapokban takarékosabbá vált. Megjelentek az emberi, gépi erőfor-
rások hatékonyabb kihasználásának első jelei. Arányaiban kevesebbet 
költöttünk például laborálásra, szennyvízkezelésre. A gépjárművek jobb 
kihasználtsága már a folyamat elején kimutatható volt. 

A legnagyobb mérethatékonysági eredmény az volt, hogy racionali-
záltuk a beszerzéseket. Kedvezőbb feltételeket, azaz alacsonyabb árakat 
értünk el beszállítóinknál, az építőipari alvállalkozóknál. Valódi verseny-
helyzetet alakítottunk ki az áram, a biztosítási szolgáltatás, a gépészeti 
anyagok, a villamos és irányítástechnikai eszközök beszerzésénél. Igazol-
tuk, hogy lehet hatékony a (sokat szidott) közbeszerzés, ha jól csinálják. 
Ezzel	még	a	2013.	évi	LIV.	törvény	hatálybalépése	előtt	csökkentettük	a	
saját rezsinket.

A munkavállalók átvétele – különös tekintettel a közszolgáltatást 
végző és köztulajdonban álló státuszukra – zökkenőmentesen zajlott. 
Nem	merült	fel	munkajogi	vita	egyetlen	esetben	sem.	Ebben	nagy	segít-
ségünkre volt, hogy előre kidolgoztuk a munkaszerződés, a munkaköri 
leírás, a munkajogi tájékoztató mintáit, és professzionális szakértőt is 
alkalmaztunk.

Információtechnológiai és telekommunikációs eszközök, szoftver-
rendszerek bevezetése nélkül az integráció nem sikerülhetett volna. A 
földrajzilag tagolt szervezet és az eltérő munkakultúrákból érkező mun-
katársak együttműködését lehetetlen lett volna irányítani, szervezni a 
XXI.	 század	 IT-technológiája	nélkül.	Ebben	mi	elsősorban	a	LIBRA,	a	Ru-
das	&	Karig	GISPAN,	a	Click-On	xFlower	rendszereire	és	nyílt	forráskódú	
eszközökre építettünk (e-mail, web).

Az eredményekről inkább beszéljenek a számok. A megalakulásunk 
óta eltelt időszakot és a 2015. évi terveinket az 1. táblázat szemlélteti. A 
hatóságok által is folyamatosan ellenőrzött objektív mutatók pontosabb 
képet adnak az elmúlt három év munkájáról, a növekedésünkről, mint a 
kommunikációs szólamok.

összegzés
Hazánk legrégebbi vízműve már közel 150 éves. Mondhatnánk, hogy egy 
közműcég életében három év nem nagy idő. Mi, akik alapítói vagyunk a 
Mezőföldi	 Regionális	Víziközmű	 Kft.-nek,	 nem	 így	 látjuk.	 Nekünk	 az	 el-
múlt három év életünk meghatározó korszaka volt. Annak minden mun-
ka-, és mondhatom, sokszor szabad- és ünnepnapja is kreatív alkotással 
telt.	Nem	volt	kész	minta	előttünk.	Magunknak	kellett	kitalálni,	hatékony	
rendszerré fejleszteni az új törvénynek megfelelő szervezetet, működést 
és	belső	szabályzatainkat	úgy,	hogy	közben	az	év	365	napján,	24	órában	
biztosítottuk a világ legfontosabb és egyben legellenőrzöttebb élelmi-
szerének eljuttatását mintegy 120 ezer lakoshoz. Fogyasztóink és bizony 
saját munkatársaink számára is meg kellett tanítani az új rendet, evange-
lizálni az új küldetést. Az eltérő munkakultúrák és a földrajzi távolságok 
ellenére kellett megszervezni dolgozóink együttműködését, akik négy 
megyéből, tucatnyi kisebb vízműcégből érkeztek. Örömmel végeztük az 
integrációt, mert sokat tanultunk egymástól is, a közös munkának ered-
ménye lett. 

A Mezőföldvíz Kft. tulajdonosai döntéseikkel, bizalmukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a megalakuláskor kitűzött célokat elérjük. 
	Beszámolóinkat,	 előterjesztéseinket	 a	 FEB	 és	 a	 taggyűlés	minden	 alka-
lommal ellenszavazat nélkül fogadta el. Az egész víziközmű integrációs 

2. ábra
Árbevétel 2011–2014

2011

2012

2013

2014

500 000 eFt 1 000 000 eFt 1 500 000 eFt 2 000 000 eFt 2 500 000 eFt

Értékesítés árbevétele elsődleges tevékenység

Értékesítés árbevétele másodlagos tevékenység

Pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb bevételek

Rendkívüli bevételek
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folyamatában – ami számunkra 2012. április 5-én kez-
dődött és jelenleg is tart – olyan lépéseket tettünk meg 
közösen, amely mind a fogyasztók, mind a tulajdonosok, 
mind pedig a munkatársaink számára hosszabb távon 
előnyösek lesznek. Szigorúbb hatósági kontroll mellett 
fogyasztóink összességében jobb szolgáltatást kapnak, 
tulajdonosainknak felelős gazdálkodással tudunk el-
számolni, munkatársainknak pedig stabil, kiszámítható 
munkahelyet biztosítunk.

A küldetésnek még nincs vége. Felkészülve a kö-
vetkező	 lépésre,	 Dunaújvárossal	már	 2014	 szeptembe-
rében megkötöttük a szükséges szerződéseket. A szol-
gáltatás átvétele lesz a harmadik jelentős mérföldkő a 
társaság	 életében.	 Ezzel	 közel	 300	 ezerre	 nőhet	 a	 cég	
felhasználói egyenértéke.

1. táblázat
Mutatószámok

Mutató  me 2011 2012 2013 2014 2015 (terv) Növekedés 
2014/2011

Tulajdonos települések száma db 4 29 48 49 49 ×12,3

Ellátott települések száma db 4 25 44 48 49  ×12,0

Főmérnökségek/üzemigazgatóságok db 1 2 5 5 6 ×5,0

Ellátott lakosság (vízellátás) fő 28 281 59 767 103 047 120 089 ~ 170 000 ×4,3

Ellátott lakosság (szennyvízelvezetés) fő 34 755 60 404 102 917 112 119 ~ 160 000 ×3,2

Termelt ivóvíz e m³ 1 107 2 340 5 026 6 343 ~ 10 000 ×9,0

Vízhálózat hossza m 138 071 412 246 896 966 918 037 1 019 521 ×6,6

Csatornahálózat hossza m 288 162 498 621 649 450 726 182 860 800 ×2,5

Szennyvíztisztító telepek száma db 2 7 11 14 15 ×7,0

Villamosenergia-felhasználás MWh na. 4 177 8 629 9 147 ~ 9 700

Közművek bruttó értéke milló Ft na. 5 000 20 485 26 154 ~ 33 000

Létszám év végén fő 79 109 227 246 ~ 295 ×3,1

Egy főre jutó bruttó átlagkereset Ft/fő/hó 181 814 189 650 218 525 239 222 ~ 241 000

Árbevétel e Ft 777 294 1 060 612 1 939 000 2 500 000 3 600 000 ×3,2

Felhasználói egyenérték FEÉ 34 000 62 959 124 787 134 909 ~ 300 000 ×4,0

Közműadó e Ft - - - 165 491 210 387

Vízértékesítés e m³ 957 1 511 3 088 4 041 ~ 4 800 ×4,2

Szennyvízelvezetés e m³ 752 1 153 2 334 3 196 ~ 3 900 ×4,3

paks, az atomváros
Paks az energia fővárosa, ahol a várost és az atomerőművet összeköti a közös jelen és a közös múlt. 
A Paksi Atomerőmű Vállalat 1976-ban alakult meg, és 1992 óta részvénytársaságként, ma zártkörű 
részvénytársaságként működik. Magyarország közepén, Paks városától 5 km-re lévő telephelyén 4 db 
VVER-440/213 típusú atomerőművi blokk üzemel 2000 MW beépített teljesítménnyel. Ezen a telep-
helyen termelik meg a Magyarországon előállított villamos energia 40 százalékát. A paksi blokkok a 
teljesítmény-kihasználási mutató alapján a világ élvonalába tartoznak, és évek óta az első huszonöt 
blokk között szerepelnek. 2014 nagy jelentőségű év volt a város jövője szempontjából. Sokéves előké-
szítés után döntés született a bővítésről, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáról. Óriási a 
feladat, a XXI. század egyik legnagyobb beruházása magas szintű felkészültséget követel nemcsak 
az építőktől, de a befogadó térségtől is. Az új blokkok felépítéséhez a városnak és a régiónak megfele-
lő szakembereket kell biztosítania, jó minőségű kereskedelmi, oktatási, infrastrukturális támogatást 
kell nyújtania. A közművesítés, ezen belül a víziközmű-ellátás pedig kulcsfontosságú nemcsak a gya-
rapodó lakosság, hanem az új atomerőműves cég ellátásában is. Az építés időszakában plusz 5-7 ezer 
emberrel kell számolni, akiket munkaidőben az építési területen, szabad idejükben pedig otthon, a 
városban kell ellátni. A Mezőföldvíz Kft. céltudatosan készül a feladatra, már rendelkezésére állnak 
a szükséges tanulmányok és tervek is.

A város és a régió vezetőinek pedig természetes célja, hogy a beruházás kapcsán elérhető összes 
előnyt ki tudják használni, és mindent megtesznek azért, hogy Paks, a mezőföldi települések, a tágabb 
régió is a nyertese legyen ennek a hatalmas beruházásnak.


