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Az eredményhirdetés és a beszámolónk szerint az Érd és Térsége Vízi-
közmű Kft. csapata a 4. helyezést érte el. Miután a csapat megkapta a 
kijavított teszteket, a levelet, majd összeadta a pontokat, kiderült, hogy 
azok azonosak a II. helyen végezett csapatéval.

Így a szervezők felülbírálva a korábban kihirdetett eredményt mind 
a Bácsvíz Zrt., mind pedig az ÉTV Kft. csapatát 2. helyezettnek nyilvání-
tották. Ennek megfelelően 2016. december 14-én egy apró ünnepség 
keretében az érdi csapat is megkapta a 2. helyezésért járó oklevelet és 
díjat. A szervezők elnézést kérnek, és azon lesznek, hogy a jövőben még 
alaposabban készüljenek, és jobban figyeljenek a versenyeken.

PROLAN Irányítástechnikai Zrt., Budakalász
A 150 munkatársat foglalkoztató részvénytársaság 25 éve van jelen a 
hazai és a nemzetközi piacon. Fő profiljuk irányítástechnikai rendszerek 
tervezése, kivitelezése. Több magyar víziközmű-szolgáltatónak szállítot-
tak üzemirányító központokat és folyamatautomatizálási rendszereket.

A Vízmű Panoráma tavalyi, 6. számának 29. oldalán tévesen írtuk, hogy 
Pieskó Erzsébet érdekes előadást tartott a városi szennyvízcsatorna- 
hálózatok csapadékvíz által történő kiöntéseinek csökkentése érdeké-
ben a lehetséges megoldásokról.

Az előadást valójában dr. Nagy Zsuzsanna, a DHI Hungary Kft. ügyve-
ze tője tartotta. Elnézést kérünk tévedésünkért.

Tavaly novemberben negyven titkárnő vett részt azon a szakmai napon, 
melyen Varga Bernadett, a Köztársasági Elnöki Hivatal protokollosa ren-
dezvényszervezésről, a titkárnők protokollhoz kapcsolódó feladatairól 
tartott nagy érdeklődést kiváltó előadást. Másodikként Kovács Gábor, a 
Magyar Protokollosok Országos Egyesületének főtitkára az etikettről, a le-
velezésről és a telefonálásról beszélt. Tőle tudtuk meg, hogy a protokoll 
legfontosabb alapelve a figyelmesség. Dr. Ternovszky Ferenc, a Budapes-
ti Gazdasági Főiskola tanára a munka és a család egyensúlyára fókuszált 
mondandójában, amit érdekes önmegvalósító javaslatokkal egészített 
ki. Javaslata: írd meg a saját nekrológodat, vagyis mit szeretnél magadról 
hallani, ha már nem élsz. Kevésbé morbid formában: készíts listát arról, mi 
adja az életed értelmét, az életben mi adott valódi örömöt, mire lehetsz 
büszke. Bátran próbája ki mindenki, érdekes és tanulságos feladat.

A Csongrád megyei Prímadíj-átadó ünnepségen hárman vehették át a 
rangos elismerést: Márton Anita súlylökő, Bodor Dezső a szegedi vízmű 
főmérnöke és  Blaski Márta restaurátor. 

•	 A	 távozó	Nagy	Miklós	utódjául	Miskolc	Megyei	 Jogú	Város	Önkor-
mányzata 2016. október 13-i hatállyal a MIVÍZ Kft. ügyvezető igaz-
gatójának az eddigi általános igazgatóhelyettes Üszögh Lajos urat 
nevezte ki.

•	 Az	Északdunántúli	Vízmű	Zrt.-től	2016.	november	15-én	távozott	Dr.	
Jelen Tamás. Utódjaként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016. 
november 16-i hatállyal Virág László urat bízta meg a vezérigazgatói 
feladatok ellátásával a gazdasági vezérigazgató-helyettesi feladatok 
további végzése mellett.

•	 A	BAJAVÍZ	Kft.	taggyűlése	2016.	november	29-i	hatállyal	Székelyhidi	
András utódjául Mrekva Lászlót nevezte ki a BAJAVÍZ Kft. ügyvezető 
igazgatójának.

•	 Az	 ÉRV	Zrt.	 vezérigazgatói	 feladatainak	 ellátására	 2016.	 december	
30-tól Bakondi György Patrik került kinevezésre.
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FFeellaaddaattaa  

– Energia fogyasztás kontrollja 
– Költségek számítása 
– Költségek felosztása költséghelyekre 
– Költségek feladása a vállalatirányítási rendszer (SAP, Libra, Forrás SQL stb.) felé  
– Fogyasztási és költség adatok elemzése – más alrendszerek (pl. Termelés, Labor, 

Munkalap) adataival közösen 
 

 
 
JJeelllleemmzzőőkk  

– Energiahordozók és energiaszolgáltatók nyilvántartása 
– Díjszabások, tarifák és adók (energiaadó, ÁFA stb.) idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztási helyek nyilvántartása 
– Szerződések és szerződött mennyiségek idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztói számlák rögzítése és ellenőrzése, számlareklamációk kezelése 
– Elektronikus úton érkező számlák betöltése 
– Saját mérőleolvasások adatainak rögzítése 
– Mérők cseréinek kezelése 
– Költséghelyek fogadása a vállalatirányítási rendszertől 
– Továbbadott energia számlázásának támogatása 
– Teljes körű térinformatikai támogatás, tematikus térképek készítése 


