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Az 1800-as évektől 
a vállalatalapításig
Az 1870-es évek végéig ásott kutakból 
nyerték az ivóvizet Kecskemét és tér-
ségének lakói. A kutak vízhozama és 
minősége függött a csapadék mennyi-
ségétől, illetve a talajvíz mindenkori ál-
lásától. A városban keletkezett szenny-
víz és csapadékvíz elvezetés hiányában 
szennyezte a talajt. A település lakóinak 
egészséges ivóvízzel való ellátásában 
döntő fordulatot hozott az 1872-es év. 

Ekkor készült el ugyanis az 
első mélyfúrású kút, amely 
301 méter mélységből hozta 
felszínre a jó minőségű vizet, 
és amelyet továbbiak megépí-
tése követett. 1887-ben kezd-
ték meg a kutak vegyvizsgá-
latát, a rossz minőségűeket 
megjelölték, és elvégezték az 
iható vizű kutak jelölését, emellett azok felújítását is. 1895-ben megépült 
az első fedett csatorna. Ezt követően „közárnyékszék” létesült a város piac-
terén. Ekkor Kecskeméten már 21 db 30–40 méter mélységű közkút mű-
ködött. 1910-ben Kecskemét városa mélyfúrású kutak létesítésére hozott 
határozatot. A széktói területen 9 kút készült el, ezek átlagos mélysége 
240 méter volt, belső átmérőjük pedig – amelybe vörösfenyő béléscsö-
vet helyeztek – 300 mm. A város felhatalmazása alapján Kada Elek polgár-
mester az ország egyik legkiválóbb építészét, Lechner Ödönt bízta meg 

egy 50 méter magas, 500 m3-es víztorony terveinek elkészítésével. A to-
rony – az akkor is gyakori politikai csaták miatt – nem épülhetett fel. A 
Zsolnay-díszítésekkel tervezett víztorony fülkéi nagy folyóinkat – Duna, 
Tisza, Dráva, Száva – jelképezték. Ha megépül a kilátóként is funkcionáló 
víztorony, akkor ma minden bizonnyal az ország legszebb ilyen létesítmé-
nyével büszkélkedhetnének a megyeszékhely polgárai. 

1914-től, az I. világháború kitörésének évétől a közműfejlesztés több 
mint két évtizedig szünetelt. 1937-ben viszont sor került 11 új kút létesí-
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víziközmű-szolgáltatást
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tésére Kecskeméten. 1948-ban, a II. világháború után a kutak és a víziköz-
mű-rendszerek köztulajdonba kerültek. 1949 decemberében – kifejezet-
ten honvédelmi érdekből – megindították a vízszolgáltatást, ugyanekkor 
6 nyilvános közkutat is üzembe helyeztek. Kecskeméten ebben az évben 
6400 méter vízvezeték épült. 1950. április elején megkezdték a második 
körvezeték kiépítését is. Még az első ütemben megvalósított vízhálózat 
üzembe helyezése előtt a városi törvényhatósági bizottság szükségesnek 
ítélte, hogy Vízmű Községi Vállalatot létesítsen. Ebből a célból a közgyű-
lés felterjesztést intézett a belügyminisztériumhoz, és kérte az engedély 
megadását. 1950. december 1-jén – az engedély megszerzése és a pénz-
ügyi tervek gondos előkészítése után – megkezdte tevékenységét a Kecs-
keméti Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat, ideiglenesen 
a városháza épületében.

Az első esztendőktől a „Benkó-korszakig”
A Kecskeméti Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat első igazgatója Dénes 
Béla volt, a központi telephely pedig az Arany János utcában állt. 1953-tól 
Domokos István, majd 1954-től Illés István vezette a céget. Ekkoriban már 
jelentős vízhálózat is tartozott a mélyfúrású kutakhoz, a városnak pedig 
kötelező feladatai közé tartozott a lakosság vízellátásáról való gondosko-
dás. Nagy előrelépést jelentett, amikor 1955-ben elkészült a Bethlen kör-
úton az 1200 m3 kapacitású vasbeton víztorony. Ettől kezdve hidrofor he-
lyett a torony biztosította a nyomást a víz áramlásához. 1956-ban már 111 
alkalmazottja volt a vállalatnak. Az igazgató Tasi Lajos volt. Abban az év-
ben vették fel művezetőként az akkor 23 éves Benkó Zoltánt. A fiatal víz-
vezeték-szerelő szakmunkás markáns személyisége gyors előremenetelt 
hozott: 1961-ben már a vállalat műszaki vezetője, 1962-ben megbízott, 
egy évvel később pedig kinevezett igazgató lett, amihez megszerezte a 
szükséges végzettséget. Ezzel megkezdődött a cég életében az az időszak, 
amit ma már „Benkó-korszakként” emlegetünk.

A dinamikus fejlődés évtizedei
1965-ben a Bács-Kiskun Megyei Tanács megnövelte a 
vízmű működési területét, így az Észak-Bács-Kiskun Me-
gyei Vízmű Vállalat az akkori kecskeméti és kiskunfé-
legyházi járások területét ölelte fel. Az akkor már 360 főt 
foglalkoztató cég víz- és csatornaellátási szempontból is 
óriási léptékben fejlődött. 

Az építőipari tevékenység hangsúlyossá vált, ami-
nek eredményeként 1967-ben üzembe helyezték a kecs-
keméti I. számú vízműtelepet az Izsáki úton. 1968-ban a 

vállalat központja is ideköltözött a városközponti Arany János utcából. En-
nek az esztendőnek kiemelt fontosságú eseményei közé tartozik a fedett 
uszoda üzemeltetésének átvétele, és akkor került a céghez pályakezdő 
mérnökként Szekeres István, aki 22 évvel később Benkó Zoltánt váltotta 
az igazgatói pozícióban. Addig azonban még nagyon sok minden történt. 
1966 és 1975 között csaknem 30 mélyfúrású kút, valamint térszíni táro-
ló létesült. Kecskeméten az 1971-re befejezett rekonstrukció eredménye-
ként a helyi vízmű kapacitása elérte a napi 20 ezer m3-t, a vízellátó hálózat 
hossza pedig a 114 kilométert. Erre az időszakra megépült a városi vas-
talanítóberendezés is. A csatornahálózat is gyorsan fejlődött Kecskemé-
ten, kiépült a szennyvízelvezető és főgyűjtő rendszer. 1982 októberében 

a Juhász utcai, kezdetleges szennyvízáteme-
lést végző telepet felváltotta a Mindszenti 
körúti, 24 ezer m3/nap kapacitású, korszerű 
szennyvíztisztító telep. A kecskeméti Szé-
chenyiváros kiépülésével megkezdődött a 
felső záportározó rendszer és vele együtt 
az osztott csapadékvíz- és szennyvízhálózat 
kialakítása. A városon áthaladó Csukás-ér 
nagyrészt új nyomvonalra került, és új bur-
kolatot kapott. Folyamatosan kialakult a mé-
lyépítési fejlesztésekhez szükséges jármű- és 
földmunkagéppark, az alkalmazotti létszám 
pedig megközelítette az 1000 főt. A víz- és 
csatornahálózat-építéseken túl ezekben az 
években zajlott a – ma már Benkó Zoltán ne-
vét viselő – szabadidőközpont építése, a vál-
lalati lakások átadása, illetve olyan jelentős 
kecskeméti beruházások kivitelezése, mint a 
Szórakaténusz Játékmúzeum, a Kerámia Stú-
dió és a Kodály Intézet. A vállalatnál a vízszol-

gáltatás korszerűsítése, az egészséges ivóvíz biztosítása mindig is az alap-
vető célkitűzések közé tartozott. Ehhez folyamatosan fejleszteni kellett a 
hálózatot és a technológiát. A bővüléssel a város kinőtte a régi víztornyot, 
amit 1985-ben az Ipoly utcán felépített, 3000 m3-es új víztorony váltott fel.

Újabb fejezet a rendszerváltást követően
1990-ben nyugdíjazták Benkó Zoltánt, és a cég vezetésével Szekeres Istvánt 
bízták meg. Ekkor kezdődött meg a profiltisztítás is, leépült az építőipar, 
részben a szállítás és a gépgazdálkodás, a vendéglátás. A vállalattól a kecs-
keméti önkormányzathoz kerültek a fürdőszolgáltatási létesítmények. Az 
új igazgató irányítása alatt a víz- és csatornaszolgáltatási tevékenység ka-
pott prioritást. 1991-ben Szekeres István a vállalat akkori szolgáltatási terü-
letéhez tartozó valamennyi település polgármesterét személyesen kereste 
fel, és mindenkit meggyőzött arról, hogy a cég szétaprózódása a szolgál-
tatási színvonal és a műszaki fejlesztési lehetőségek visszaesésével járna. 

Év végére valamennyi polgármester támo-
gatta az elképzelést, így Szekeres István szer-
vezőmunkája nyomán 1991. december 31-
én – a korábbi vízművállalat átalakulásával, 
annak jogutódjaként – létrejött a BÁCSVÍZ 
Részvénytársaság. Ezt követően az 1990-es 
években több városban is jelentős fejleszté-
sek történtek. Kiskunfélegyházán például új 
vízműtelep és szennyvíztisztító telep, Kun-
szentmiklóson parti szűrésű vízbázisra telepí-
tett vízkezelő mű és regionális vízhálózat, Ti-
szakécskén vízkezelő mű és szennyvíz tisztító 

A kecskeméti I. számú vízműtelep szűrőgépháza 1985-ben építették fel Kecskemét jelenlegi, 
3000 m3-es víztornyát

A kecskeméti szennyvíztisztító telep 
villamos energia-ellátásának mintegy 80%-át 
az ott termelt biogáz elégetésével biztosítják



26 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 6S Z O L G Á L T A T Ó K  B E M U T A T K O Z Á S A M A V Í Z  H Í R E K

Fontos számunkra a munkavállalói elégedettség, mellyel kapcsolat-
ban az egyik Legjobb Munkahely Felmérés iparági győzteseként elmond-
hatjuk, munkavállalóink elégedettsége és elköteleződése igen magas 
mértékű. Szakmai felkészültségünk növelése és előre meghatározott cél-
jaink elérése érdekében rendszeresen biztosítjuk dolgozóink képzését.

Eredmények, amelyekre az utóbbi esztendőkben 
büszkék lehetünk
Alapértékeink közül kiemelt fontosságú az ügyfélközpontúság. 2011-ben 
a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban verseny során a vízügyiszolgálta-
tó-iparágban a BÁCSVÍZ Zrt. a személyes ügyfélkiszolgálás kategória leg-
jobbja lett. A 2018-ban megtartott országos Felhasználói Elégedettség 
Felmérésen összesítésben a 8. legmagasabb pontszámot kapta, az alap-
felmérés eredményei szerint pedig a 3 legjobb szolgáltató között van. Az 
alapfelmérésben feltett kérdésre (Mindent figyelembe véve milyen szín-
vonalúnak értékeli a víziközmű-szolgáltatója tevékenységét?) a BÁCSVÍZ 
kapta a legmagasabb (9,4) pontszámot. Ugyancsak 2018-ban, október 
10–12. között Szegeden rendezték meg a XIV. Országos Ügyfélszolgálati 
Versenyt és Értékesítési Konferenciát. Társaságunk csapata kiválóan szere-
pelt a megmérettetésen: az ügyfélszolgálatos hölgyek az első helyet sze-
rezték meg.

2017-ben a környezettudatosságot és az innovációt egyaránt szem 
előtt tartotta ugyanis a BÁCSVÍZ Zrt. vezetése, amikor tisztán elektromos 
meghajtású kishaszongépjárművek beszerzéséről döntött. Az első furgo-
nok érkezését továbbiak követték, és jelenleg már nyolc elektromos autó 
áll a cég szolgálatában. Ezek a zéró emissziós járművek nem szennyezik 

mű épült. 1996-ban megkezdte működését Kecskemét biológiai szenny-
víztisztító műve is napi 48 000 m3 kapacitással. A fejlesztések megköve-
telték az egyre kvalifikáltabb munkaerő biztosítását, ezért még nagyobb 
hangsúly helyeződött az oktatásra, továbbképzésre is. Az 1990-es években 
megerősödő társaság az ezredfordulót követően a minőség- és szervezet-
fejlesztésre helyezte a hangsúlyt. A BÁCSVÍZ 2000-ben megszerezte az ISO 
9002 minőségbiztosítási és az ISO 14001 környezetirányítási rendszerek-
re vonatkozó tanúsítást, amelyeket a későbbiekben folyamatosan meg-
újított. A cég 2001-ben bevezette az SAP R/3 integrált ügyviteli rendszert, 
2003–2004-ben pedig a teljes műszaki területet lefedő Műszaki Informá-
ciós Rendszert. Ezzel párhuzamosan folyt a szervezetfejlesztés és a folya-
matirányítás automatizálása, aminek kapcsán megindult az alkalmazotti 
létszám folyamatos csökkenése. 2006-ban újabb változás történt, amely 
viszont nem érintette a munkavállalók foglalkoztatását. Közgyűlési határo-
zat alapján a Társaság a tulajdonában lévő szabadidőközpontot, a szállodá-
kat és a kempinget átadta egy ingatlanhasznosító cégnek.

A 2007-es igazgatóváltástól napjainkig    
Szekeres István 2007-es nyugállományba vonulását követően Kurdi Vik-
tort választották, illetve nevezték ki a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgató-
jává. Az akkor még alig 33 éves, fiatal – ám a vízműves ranglétra számos 
fokát meglépett – szakember a hagyományokat tisztelve, a klasszikus ér-
tékeket maximálisan szem előtt tartva nyitott új fejezetet a vállalat életé-
ben. A cégnél nagyobb szerepet kapott a kommunikáció, az informatikai 
háttér állandó korszerűsítése, a részvénytársaság menedzselése és imáz-
sépítése. Három évvel a kinevezését követően, 45 esztendő után ismét 
bővült a szolgáltatási terület, Kunszentmártonnal és a térségéhez tarto-
zó további négy településsel. 2011-ben a Pest megyei Apaj településen 
is szolgáltatási lehetőséget kapott a cég. Ezt követően a vállalat nevéből 

– közgyűlési döntést követően – kikerült az Észak-Bács-Kiskun Megyei jel-
ző, az új név pedig BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. lett, illetve 
az a mai napig is. A 2010-es évek közepén Cegléd és Nagykőrös, illetve a 
környékükön lévő több település is csatlakozott a BÁCSVÍZ-hez, amely je-
lenleg már 58 településen végez víziközmű-szolgáltatást. Ezen belül a csa-
tornaszolgáltatási ágazat a cég működési területén 2019-ben 39 települé-
sen végzett szennyvízelvezetési szolgáltatást, és az elvezetett szennyvizet 
27 szennyvíztisztító telepen tisztította meg. A társaság alaptevékenysé-
ge a víziközmű-üzemeltetés, de a vízszolgáltatáson és a csatornaszol-
gáltatáson túl kiegészítő szolgáltatásokkal – vízminőség-ellenőrzéssel, 
vízmérő- és szivattyújavítással, víz¬hálózat-vizsgálattal, csatornaháló-
zat-vizsgálattal, térinformatikai adatszolgáltatással, műszaki tervezéssel, 
mélyépítéssel, gépjárműjavítással, valamint komposztértékesítéssel – is 
áll felhasználói, partnerei rendelkezésére. A BÁCSVÍZ Zrt. napjainkra az or-
szág 12 legnagyobb víziközmű-üzemeltetőinek egyike, alkalmazot¬ti lét-
száma mintegy 600 fő. A cég kiemelt priori¬tásai közé tartozik a szolgál-
tatás biztonsága és minősége, a környezet védelme, a ren¬delkezésre álló 
víziközmű-vagyon értékének megőrzése, folyamatos fejlesztése, mindezt 
a felhasználók és tulajdonosok elégedettsége mellett.

A társaság kiváló kapcsolatokat ápol a szakmai szervezetekkel, meg-
határozó tagja a magyarországi víziközmű-szolgáltatók érdekképviseleti 
szervének, a Magyar Víziközmű Szövetségnek (MaVíz). Munkatársaink te-
vékenyen részt vesznek a szövetség szakmai munkacsoportjaiban.
A fenntarthatóság alapelveivel összhangban elkötelezettek és innovatí-
vak vagyunk az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló energia fel-
használásának növelése érdekében.

Berendezéseink működtetése, technológiáink üzemeltetése, folya-
mataink szabályozása során az átláthatóságra, az eredményességre és a 
hatékonyság fokozására törekszünk.

A környezettudatosságot és az innovációt egyaránt szem előtt tartotta a 
BÁCSVÍZ Zrt. vezetése, amikor 2017-ben tisztán elektromos meghajtású 
gépjárművek beszerzéséről döntött

A központi üzemfelügyelet 2019. február 1-jétől működik „élesben”, az eddigi 
tapasztalatok szerint kiválóan
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a környezetet, ugyanakkor rendkívül költséghatékonyak, komoly költség-
megtakarítást eredményeznek a cégnek.
A társaság vezetése a következő évek sikerének egyik zálogaként tekint 
az élőmunka-hatékonyság növelésére, melyet további automatizálással, 
szervezetfejlesztéssel kíván elérni. E cél érdekében vágott bele a szolgál-
tató a vízműtelepek üzemirányításának központi felügyelet alá vonását 
célzó projektbe 2018-ban, mely folyamat eredményeként hat vidéki víz-
műtelep állandó ügyelete egy helyre integrálódott, mégpedig a kecske-
méti II. számú telepre. A központi üzemfelügyelet 2019. február 1-jétől 
működik „élesben”, az eddigi tapasztalatok szerint kiválóan. A rendszer 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a hálózati eseményekről a koráb-
biaknál több és hozzájuk gyorsabban eljutó információval rendelkeznek 
az érintett szakemberek. 

Ugyancsak 2019-ben zökkenőmentesen megtörtént az átállás a kecs-
keméti regionális vízműrendszeren a klór-dioxidos fertőtlenítésre. Ez az 
országban számos helyen nagyon sok problémával járt. Kurdi Viktor el-
nök-vezérigazgató ezzel kapcsolatban egy interjúban így fogalmazott: 

„Nagyon hálás vagyok a munkatársaimnak, hogy olyan programot állítot-
tak össze, és ezt úgy meg tudták valósítani, hogy a lakosság részéről mini-
mális észrevételt lehetett csak hallani a vízminőséggel kapcsolatban. Ez-
zel is nagyot léptünk előre, és éppen azon a vízellátó rendszeren, ahol a 
legtöbb fogyasztónk van.” 

A 2019-es évet gazdasági szempontból is kiválóan zárta a társaság. 
Több rekordot sikerült megdöntenünk, az alaptevékenységből és az 
egyéb tevékenységből származó árbevételünk sem volt még soha olyan 
magas, mint tavaly. Társaságunknak először sikerült átlépni a 9 milliárd 
forintos árbevételi küszöböt. Érzékeltetve, hogy ez a forgalomnövekedés 
mit jelent, álljon itt néhány adat 2011-ből (amelynek utolsó napján lépett 
hatályba a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény) 2019. évi adatokkal 
összehasonlításban: 2011-ben a társasági szintű árbevétel 5,5 milliárd fo-
rint volt, ehhez képest a 2019. évi 9,3 milliárd forintos adat 69%-kal maga-
sabb. Ugyanezen évek tekintetében azonban a társaság átlagos állományi 
létszáma mindössze 23%-kal, a vízbekötések száma 58%-kal emelkedett. 
Látható tehát az árbevételben jelentkező abszolút növekedés és haté-
konyságemelkedés. Társaságunk számára nagy büszkeséget jelent az is, 
hogy 2019 májusában az Opten Informatikai Kft. kiállított egy olyan ta-
núsítványt, amely a gazdasági kockázatok alapján a nagyvállalatok közöt-
ti „A”, azaz legjobb minősítésbe sorolja a BÁCSVÍZ Zrt.-t. Büszkék vagyunk 
arra, hogy az elmúlt években olyan intézkedéseket tudtunk foganatosíta-
ni, amelyeknek köszönhetően a gazdálkodásunkat egy külső, független 
szakértő így értékeli.

Bár a 2020-as esztendőre a BÁCSVÍZ-nél is rányomja bélyegét a koro-
navírus- járvány, azért idén is volt már minek örülni a cégnél. Szeptember 

8-án sajtónyilvános ünnepség keretében adták át a BÁCSVÍZ Zrt. új labo-
ratóriumát. Régi álom vált valóra, amikor július elején megkezdődhetett 
a munka a megjelenésében is impozáns épületben. A részvénytársaság 
Izsáki úti, központi telephelyén az elmúlt évtized legjelentősebb fejleszté-
se keretében valósult meg a mintegy 700 millió forintos beruházás. A ki-
vitelezés tizennégy hónapja alatt egy, a 21. századi elvárásoknak minden 
tekintetben megfelelő, korszerű laboratórium épült fel. 

Beépített alapterülete több mint 900 m2. A megvalósult, korszerű 
technológiával felszerelt laboratórium földszintjén 55 különböző funk-
ciójú helyiség található, az épület emeleti szintjén pedig a gépészeti he-
lyiségek kaptak helyet. Az épületgépészet különlegessége, hogy télen a 
fűtéshez, nyáron a hűtéshez szükséges hőenergiát az ivóvízből nyerik. A 
funkcionalitással és a rendeltetésszerű építészeti elrendezéssel párhuza-
mosan egy impozáns terasz, valamint egy élő tó teszi természetközelivé 
az új építményt.

Bemutatkozó összeállításunkat egy idézettel kezdtük: „Múlt nélkül 
nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkod-
hatsz a jövőbe.” Hisszük, hogy mindaz, amit cégünk múltjáról és jelenéről 
az előbbiekben leírtunk, jó alapokat ad a következő évekre is a BÁCSVÍZ 
Zrt. előtt álló feladatok megoldásához, azon belül is mindenekelőtt – ügy-
feleink, felhasználóink megelégedésre – a magas színvonalú víz- és csator-
naszolgáltatáshoz. Tudjuk, hogy a további sikerekhez nem vezet előre ki-
taposott ösvény, az újabb eredmények eléréséhez nehézségekkel is meg 
kell küzdeni. Társaságunk vezetése és munkatársaink is magukénak érzik 
azonban legnagyobb részvényesünk, Kecskemét város ma is használatos 
jelmondatát: „Sem magasság, sem mélység nem rettent.” 

A részvénytársaság központi telephelyén az elmúlt évtized legjelentősebb 
fejlesztése keretében épült fel 2020-ra az új laboratórium
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