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A VÍZ… 

  

 „Múltunk és jövőnk vizei, s mi magunk:  

 

 Vízből élők, vízen járók, vízhez vágyók,  

  vízfakasztók, vízhasználók,  

   vízszűkétől szenvedők, árvizekkel küszködők. 

 

 Ember és víz, víz és ember  

  e hol túl nedves, hol túl száraz hazában. 

    

    Tények, gondok, tennivalók tengere." 
  

 Varga Domokos: Vizek könyve 1976. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 



CÉGÜNKRŐL 

Alapítás:   

Jogelőd (ÉBKM Vízmű Vállalat):  1950. december 1.  

BÁCSVÍZ Zrt.:  1991. december 31. 

 
 
Tulajdonosi szerkezet:  100 %-os közösségi tulajdon 
   

Víziközmű-szolgáltatás: 

Ivóvízellátás: 55 településen  315 ezer fő 
Csatornaszolgáltatás: 38 településen    210 ezer fő 
Teljes lakosság a működési területen: 352 ezer fő 
 
Felhasználói egyenérték (FÉ):                                      384 456 



FŐBB RÉSZVÉNYESEK 

 

57 önkormányzat és a Magyar Állam 
 

Legnagyobb részvényesek (városok) 

    Kecskemét 55,475 % 

    Kiskunfélegyháza 16,176 %  

    Magyar Állam 5,813 % 

    Tiszakécske 5,063 % 

    Kunszentmiklós 2,531 % 

    Lajosmizse 2,117 % 

    Kerekegyháza 1,426 % 

    Dunavecse 0,486 % 



ALAPTEVÉKENYSÉGEK 

Csatornaszolgáltatás 

Ivóvíz-szolgáltatás 



ALAPTEVÉKENYSÉGEN TÚLI 

SZOLGÁLTATÁSOK 

Akkreditált laboratóriumi tevékenység 

Mélyépítési tevékenység 

Járműjavítás 

Vízmérőjavítás, -hitelesítés 

Szennyvízszivattyú javítás 

Vízhálózat ellenőrzés 

Csatornahálózat-ellenőrzés 

Műszaki tervezés 

Kertészet 

Komposztértékesítés 



ELISMERÉSEK, DÍJAK 

2011 

KIVÁLÓSÁG AZ 

ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁSBAN 

2010 

Regionális Minőség díj 

2012 

ELKÖTELEZETTSÉG A 

CSR KIVÁLÓSÁGÉRT 



A BÁCSVÍZ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE 

2009-BEN 

2 800,93 km2 



A BÁCSVÍZ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE 

2010-BEN 



A BÁCSVÍZ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE 

2011-BEN 



A BÁCSVÍZ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE 

2012-BEN 



A BÁCSVÍZ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE 

2013 I. 



A BÁCSVÍZ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE 

2013 II. 



A BÁCSVÍZ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE 

2015. 

4 465,12 km2 

4 465,12 km2 



ÜZEMMÉRNÖKSÉGEINK 2015-TŐL 



A BÁCSVÍZ ZRT. EXPANZIÓJA SZÁMOKBAN 

 

 

24 csatlakozó település (71%) 
 

a szolgáltatási terület bővülése ( 59%) 
 

ellátott lakosok számának növekedése ( 47%) 
 

190 átvett munkavállaló ( 41 %) 

     

 



A KVASSAY JENŐ TERVRŐL ÁLTALÁBAN 

 

Részletes – teljes körű képet ad 

 

Tényszerű – szakmailag megalapozott 

 

Informatív – tájékoztatásra és döntés-előkészítésre 
   is megfelelően összeállított anyag  

 

 

Gratulálok! 



A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS TÉMAKÖRE ELŐTT 

 

 A Homokhátság vízgazdálkodási fejlesztésének 

keretében forrást kell biztosítani a 

vízvisszatartás, a művelési ág váltás és 

vízpótlás összehangolt megvalósítására.  

 



3.4.2  TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS,  

 A VÍZIKÖZMŰVEK MŰKÖDTETÉSE 

 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX 

törvény által beindított folyamatok révén: 

 

Kialakult a víziközmű szolgáltatás 

stabilitást ígérő struktúrája. 
 



ÁRSZABÁLYOZÁS 

 A törvény (Vksztv) új árszabályozási rendszer 

lehetőségét is megnyitja.  

 A víziközmű szolgáltatás díj-megállapításának 

elve a VKI költségmegtérülési elve,  

 a mellett, hogy a törvény kimondja és a 

szolgáltatás felügyeleti hatóság révén ellenőrzi 

egy természetes monopólium esetében indokolt 

„legkisebb költség elvét”. 

 



DÍJAK  - TERHEK 

2012-ben központilag befagyasztották a díjnövelést, 
maximalizálták nettó 2,56 %-ban.  

A rezsicsökkentés miatt kiesett díjbevétel jelentősen 

rontott a szolgáltatók gazdasági helyzetén.  

A 2013-as díjbevételek az indokolt költségeknek csupán 

86,3%-ára voltak elegendőek. 

Ennél is jelentősebb hatással volt a közműadó,  

 illetve az energia-szolgáltatók jövedelemadója, 

amelyek összességében a díjbevételek 6,6%-át tették ki.  

A közműadó aránytalanul sújtja a kiterjedt hálózattal 

rendelkező, „vidéki” szolgáltatókat.  

 



DÍJAK - BEVÉTELEK - KÖLTSÉGEK 

Az ágazatban még mindig több ezer különböző ár létezik! 

 Ez áttekinthetetlenné teszi a rendszert. 

A legmagasabb és legalacsonyabb árak közötti különbség 

2013-ban ivóvíz-szolgáltatásban több, mint ötszörös,  

 a csatornaszolgáltatás esetén több, mint nyolcszoros volt. 

 

A vízközmű szolgáltatásban a megfizethető díj és a 

magas színvonalú szolgáltatás költségigénye között 

eddig feloldhatatlan az ellentét. 

 



GRAFIKON A KECSKEMÉTI LAKOSSÁGI VÍZDÍJ 

ALAKULÁSÁRÓL 
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KECSKEMÉT  
VÍZSZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS FOGYASZTÓI ÁRINDEX ALAKULÁSA 

Fogyasztói árindex % [Forrás: KSH,2015év:MNB előrejelzés] Lakossági vízdíj árváltozás % Lakossági vízdíj Ft/m3

* 2013.07.01-től 

* 



ESZKÖZÖK ÁLLAPOTA 

A víziközművek bruttó könyv szerinti értéke mintegy  

 1500 milliárd Ft, melynek pótlási értéke ennek többszöröse.  

Az eszközök állapota egyre romló, az állagmegőrzéséhez 

jelentős pótlólagos forrásokra van szükség!  

Az elmaradt rekonstrukció felhalmozódott teher!  

Társadalmilag igazságtalan és megfizethetetlen lenne a 

jelenlegi fogyasztókra hárítani a sokéves múltbeli mulasztások 

következményeit.  

Ennek megoldása alapvető feltétele a víziközmű szektor 

gazdaságilag is fenntartható pályára állításának. 

 



2007 – 2013 FEJLESZTÉSI CIKLUS 

A közvetlen vízgazdálkodási fejlesztések értéke 

összességében meghaladta az 1000 milliárd forintot, mely 

jelentős előrelépést hozott az ellátás színvonalában. 

Azonban sok esetben a projektek megvalósítása - a nem 

megfelelő előkészítettség, illetve a jogszabályi korlátok miatt 

- időben elhúzódik, így a kivitelezéstől, megvalósítástól 

vesznek el jelentős időt, mely a kivitelezési munkák 

minőségének romlásában nyilvánul, nyilvánulhat meg.  

Ez (is) túlmegy a vízügyi /víziközmű ágazat 

kompetenciáján! 

 



2007 – 2013 FEJLESZTÉSEK GAZDASÁGI 

HATÁSAI 

Új települések kerültek csatorna közművesítésre, de a 

díjmegállapítás késett… 

 

Sok településen épülnek a vízminőség javító programok 

keretében tisztítóművek, melyek üzemeltetési 

többletköltségének fedezete nem látszik. 

 

A CBA számítások szerint a pótlási-felújítási fedezet 

(ÉCS) sem látszik… 

 



TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A települési csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladat.  

Ellátása esetleges, nem díjköteles, jellemzően 
közpénzekből finanszírozzák az önkormányzatok.  

Nincs ösztönző rendszer az elöntés veszélyét csökkentő, 
megelőző, vízvisszatartást növelő intézkedések 
elősegítésére.  

Nincs intézményes háttere a települési és a területi 
vízgazdálkodás összekapcsolásának. 

Általában nincs fedezete, és a vízmű cégek 
gazdálkodásban sem elismert költségelem!  

 



A JÖVŐ KIHÍVÁSAI 

A 2000 lakos-egyenértéknél nagyobb településeken, 

agglomerációkban a szennyvízkezelés megoldása a 

derogációs határidő figyelembevételével.  

A Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 

Megvalósítási Program ütemes megvalósításával 

javuljon az érintett víztestek állapota.  

Bővüljön a szennyvíziszapok környezetkímélő 

elhelyezése és energetikai hasznosítása. - Erdők? 

Szennyvíz-gazdálkodási terv elkészítése az aprófalvas 

térségekre.  

 



LEGFONTOSABB MEGOLDANDÓ FELADATOK A 

VÍZIKÖZMŰ SZEKTORBAN (KVJ) 

a minőségi szolgáltatás és a díjrendszer ellentmondása, 

fenntarthatatlan gazdasági működés 

a rendszerek avultsága – rekonstrukció fedezetlensége 

hiányzik az összhang a Víz Keretirányelvvel (pl. teljes 

költségmegtérülés) 

a települési vízgazdálkodás feladatainak szétszórtsága (három 

minisztériumhoz tartozik) 

belterületi csapadékvíz gazdálkodás hiánya 

szennyvíziszap-hasznosítás megoldatlansága 

 2000 lakos-egyenérték alatti települések számára a jó gyakorlat 

kialakítását elősegítő és bemutató eljárásrend és finanszírozás 

hiánya  

vízbázisok biztonságba helyezése befejezetlen, a biztonságban 

tartás rendszere, finanszírozása bizonytalan/megoldatlan.  



LEGFONTOSABB MEGOLDANDÓ FELADATOK A 

VÍZIKÖZMŰ SZEKTORBAN (BÁCSVÍZ) 

Gazdálkodási egyensúly megteremtése 

  

közműadó kivezetése 

pótlási, felújítási fedezet megteremtése 

üzemeltetési költségek biztosítása 

fejlesztési források elérhetővé tétele 

 



ORSZÁGOS HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉP (2030-IG) 

Minőségi víziközmű szolgáltatás (ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás), csapadékvíz-

gazdálkodás - elviselhető fogyasztói teherviselés mellett.  

 

Műszaki, szolgáltatási és gazdasági értelemben 

egyaránt kiegyensúlyozott, rövid és hosszú távon is 

fenntartható, egységes települési vízgazdálkodási és 

szolgáltatási rendszer működik. 



KÖSZÖNÖM  

  MEGTISZTELŐ  

    FIGYELMÜKET! 


