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II..  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS    

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a dél-alföldi régió meghatározó víziközmű-szolgáltatója. A 60 éves 

múltra visszatekintő Társaság kiemelkedő integráló szerepet felvállalva 2013. évtől 

szinte a duplájára nőtt. Jelenleg Csongrád megyében 56, Békés megyében 67, 

Bács-Kiskun megyében 6 és Hajdú-Bihar megyében 1 település víziközmű-

szolgáltatási tevékenységét látja el, köztük Körösladány Városban is. 

A rövid határidővel történő szolgáltató-váltás során elsődleges célunk a szolgálta-

tásbiztonság folyamatos fenntartása volt. Szintén meghatározó célkitűzésünk jelen 

minden általunk üzemeltetett település tekintetében a szolgáltatás minőségének 

folyamatos fejlesztése, biztonságának növelése a gazdasági és a szabályozási kör-

nyezetnek történő megfelelés mellett.  

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. négy megyét érintő működési területe területi divíziónkénti bontás-

ban az alábbi: 

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
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IIII..  AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  

  

A CÉG NEVE 
 

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 

    
  

AZ ALAPÍTÁS ÉVE 
 

1954. év 

     
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 
Ivóvíz-szolgáltatás 

 
Csatornaszolgáltatás 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. létrehozásának és működésének alapvető célja a részvényes ön-

kormányzatok törvényben előírt vízellátási és szennyvízelvezetési kötelezettségének 

gazdaságos és hatékony biztosítása, illetve a közszolgáltatás magas színvonalú, mér-

sékelt díjú ellátása gazdasági társasági formában. 

A Társaság működését alapvetően a Társaság Alapszabálya, valamint a Szervezeti 

és Működési Szabályzata határozza meg. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a 

KÖZGYŰLÉS és az IGAZGATÓSÁG, felügyeleti szerve a FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG. 

 

 

              FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG                                   IGAZGATÓSÁG                 
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III.  AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. DÍJKÉPZÉSI MÓDSZERE 

A Társaság tevékenységeinek árképzését két teljesen eltérő módszer jellemzi. Az 

egyik a hatósági áras, a másik a szabadáras árképzés.  

 

A szabadáras árképzés a cég kiegészítő és egyéb tevékenységeire vonatkozik, me-

lyet minden évben az aktuális árjegyzékben teszünk közzé. 

A hatósági áras árképzés a Társaság engedélyköteles tevékenységeire, a víz- és csa-

tornadíjakra vonatkozik. 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésével  

2012. évtől megszűnt az önkormányzatok árhatósági jogköre. Az árak megállapítá-

sának joga a továbbiakban a víziközmű szolgáltatásért felelős minisztert illeti, aki ezt 

rendeletben állapítja meg. 

 

2012. évi víz- és csatornadíjak: A fentiek értelmében a 2011. évi CCIX. törvény 76. § 

(1) bekezdés b) pontja a 2012. évi díjak megállapításának alapjaként a 2011. dec-

ember 31-én érvényben lévő díjakat tekintette és felhatalmazta a szolgáltatót arra, 

hogy olyan díjat alkalmazzon, mely díj legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal magasabb, 

mint a 2011. december 31-én érvényben lévő díj. A törvényi felhatalmazás alapján 

Társaságunk Igazgatósága a 12/2012. (I.23.) sz. határozatában döntött a 2012. január 

1-jétől alkalmazandó víz- és csatornadíjak mértékéről. 

 

2013. évi víz- és csatornadíjak: Az ármegállapítás szempontjából a 2013. év az át-

meneti időszak második éve volt. 2013. évben a víz- és csatornadíjak tekintetében 

Társaságunk a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozá-

sában a lakossági felhasználók részére a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 

2013. évi LIV. tv. alapján 10%-os díjcsökkentést hajtott végre. 

 

2014. és 2015. évi víz- és csatornadíjak: Az ármegállapítás szempontjából a 2013. 

július 1-jétől érvényes víz- és csatornadíjakból számolunk. 
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Körösladány Város díjai a fentiek alapján 2013. július 1-jétől az alábbiak szerint alakul-

tak: 

 

IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT.  ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA 

A Társaság piaci pozíciója, vevőkapcsolatai, a rendelkezésre álló kapacitások ki-

használtsága a különféle tevékenységeknél eltérő elemzést, értékelést igényel. Míg 

az alaptevékenységeknél – azok speciális helyzetéből eredően – természetes mono-

polhelyzet jellemző, a kisegítő vagy háttértevékenységek jó része a piaci viszonyok 

közötti versenyhelyzetben kell, hogy helytálljon. 

 

Az ivóvíz-szolgáltatás 

A Társaságunk által üzemeltetett települések a Körös, Maros, a Tisza, valamint az Ős-

Duna által lerakott hordalékkúp területén helyezkednek el. A lakosság vízellátását 

kizárólag felszín alatti vízbázisokból, a folyók által lerakott porózus vízadó rétegekből 

biztosítjuk. A Körös-hordalékkúpból kitermelhető ivóvíz sok esetben természetes ere-

detű, nagy mennyiségű arzén tartalommal jellemezhető, melynek következtében az 

érintett területeken víztisztítás- vagy vízátvezetés nélkül nem biztosítható a jogsza-

bályban megadott ivóvíz minőségi határérték betartása.  

Körösladány 

Vízdíjak Szennyvízdíjak 

lakossági hatósági 
önkormány-

zati 
lakossági hatósági 

önkormány-
zati 

[ Ft/ m³ ] 

2013. július 1-től alkamazott díj 
(rezsicsökkentett díj) 

157,19 285,63 249,22 327,67 583,83 583,83 

        Víz rendelkezésre állási díj Mértékegység 2013.07.01 
   

Lakossági 

13-20 mm Ft/darab/hó 479,70 
   25-40 mm Ft/darab/hó 5 131,80 
   50-80 mm Ft/darab/hó 14 962,50 
   100-200 mm Ft/darab/hó 24 368,40 
   

Nem lakossági 

13-20 mm Ft/darab/hó 807,00 
   25-40 mm Ft/darab/hó 5 702,00 
   50-80 mm Ft/darab/hó 16 625,00 
   100-200 mm Ft/darab/hó 27 076,00 
                   A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
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Társaságunk a lakosság jelentős hányadának ellátását a kedvezőbb adottságokkal 

rendelkező Maros-hordalékkúp vizét felhasználva, nagy kiterjedésű regionális vízmű-

vek üzemeltetésével oldotta meg. Az üzemeltetési területünkön található vízbázisok 

egy részében problémát okoz - az arzénhoz hasonlóan természetes eredetű - metán, 

vas, mangán, ammónium, bór komponensek magas koncentrációja, azonban en-

nek figyelembe vételével is megállapítható, hogy jó minőségű, felszín alatti (rétegvíz) 

vízbázisokból származó ivóvizet biztosítunk a lakosság számára. Azon települések ellá-

tása, amelyeket nem kapcsoltak a regionális- vagy kistérségi vízművekre, a helyi víz-

bázisok kútjaiból történik, legtöbb esetben víztisztítás nélkül termelnek a hálózatra. 

Békés megyében Szeghalom, Füzesgyarmat, Bucsa, Ecsegfalva és Békésszentandrás, 

Csongrád megyében Nagyér, Nagylak és Sándorfalva, míg Bács-Kiskun megyében 

Balotaszállás, Kömpöc és Zsana települések esetében víztisztító berendezések alkal-

mazásával történik az ivóvízellátás. A Társaságunk által üzemeltetett víztisztítási tech-

nológiák alkalmasak a vas, mangán, arzén és bizonyos esetekben az ammónium 

tartalom csökkentésére. A jelenleg is folyó KEOP ivóvízminőség-javító projektek befe-

jeztével további településeken épül víztisztítási technológia. 

Társaságunk jelenleg Csongrád megyében 56, Békés megyében 67, Bács-Kiskun me-

gyében 6 és Hajdú-Bihar megyében 1 település ivóvízellátó-rendszerét üzemelteti. 

 

Vízellátás 

 

Körösladány település a Közép-békési Regionális Vízmű Lőkösháza – Kevermesi vízbá-

zisának termelő kútcsoportjairól biztosított. A vízkitermelés a Maros hordalékkúpjának 

rétegvizére telepített mélyfúrású kutak által történik. A termelt vízmennyiséget bizton-

sági fertőtlenítést követően frekvenciaváltós hálózati szivattyúk továbbítják a regio-

nális távvezetékbe. A Közép-békési Regionális Vízmű jelenleg 29 települést lát el ivó-

vízzel, továbbá 1 település részére történik vízátadás keverési céllal. A regionális táv-

vezetékhez 2 db átadási ponton keresztül kapcsolódik a települési elosztóhálózat, 

valamint a magas tároló. Az átadási pont berendezéseit a víztorony szintváltozásai 

alapján vezérli az irányítástechnikai rendszer. Az irányítástechnikai rendszer a Közép-

békési Regionális Vízmű folyamatirányítását biztosító rendszerhez kapcsolódik. A jelen 

állapot egy Békéscsabai diszpécser központból, folyamatirányító számítógépekkel 
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felügyelt és szükség esetén beavatkozási lehetőséggel kialakított magas színvonalú, 

36 települést ellátó egység részeként működő településeket ellátó rendszer.  

A tulajdonos önkormányzatok döntése alapján - a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminő-

ség-javító Program által - egy 65 települést ellátó egységes regionális rendszer kerül 

megépítésre 2015. őszéig, a jogszabályban rögzített minőségű ivóvizet biztosítva a 

településeken. 

 

Víztárolás 

A víztárolás Körösladányban egy 200 m3-es acél szerkezetű magastárolóban történik, 

mely az egyenletes nyomást is biztosítja a hálózatban.  

 

Ivóvízhálózat 

A vízellátó hálózat hossza (bekötővezetékek nélkül) megközelítőleg 45 km. Az alkal-

mazott vezetékek átmérője jellemzően 50-150 mm, anyaga nyilvántartásunk szerint 

jellemzően azbesztcement, KM-PVC és PE. A hálózat döntő többségében körvezeté-

kes rendszerű. Az elmúlt időszakban jellemzően bekötővezetéken és vízmérő akná-

ban fordultak elő meghibásodások, leggyakoribbak az aknákban előforduló hibák. 

Összességében megállapítható, hogy viszonylag alacsony a meghibásodások szá-

ma. 

 

Üzemeltetés 

A hálózat szakaszoló és elzáró szerelvényei évente egy - szükség esetén több - alka-

lommal karbantartásra kerülnek. A tűzcsapok állapotának ellenőrzése rendszeresen, 

félévente történik, évente két alkalommal kerül sor a települési elosztóhálózat és a 

200 m3 –es víztorony mosatására. 

 

Vízminőség, Ivóvízminőség-javító Program 

A vízminőségi vizsgálatokat Társaságunk akkreditált Központi Laboratóriuma végzi, 

mely megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány követelményeinek. Mintavé-

teli helyként az illetékes közegészségügyi Hatósággal egyeztetve 3 db ejektoros köz-
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kifolyó lett kijelölve, amelyek korábban felújításra kerültek. Fogyasztói bejelentések a 

vízminőséggel kapcsolatban az elmúlt időszakban egy-két esetben történtek, melyre 

a gyomaendrődi üzemmérnökség dolgozói rövid időn belül reagáltak. A településen 

szolgáltatott vezetékes víz bizonyos paraméterek tekintetében nem felel meg a 

201/2001. Korm. rendelet előírásainak 2009. december 25. óta. Ennek oka, hogy a 

Közép-békési Regionális Vízműről ellátott településeken bizonyos esetekben a szolgál-

tatott víz ammónium és mangán koncentrációja meghaladja a jelenleg érvényben 

lévő jogszabályban megadott határértéket. A jogszabályban előírt minőségű ivóvíz 

biztosítása érdekében a település a Közép-békési Ivóvízminőség-javító Társulás tagja-

ként pályázott az ivóvíz minőség javító program hazai és uniós támogatási forrásának 

elnyerésére. Az ivóvízminőség javító program kivitelezőjének kiválasztására irányuló 

tender 2013. december 20-án lezárult, a kivitelezői szerződés december 23-án alá-

írásra került. A szerződés gyakorlatilag két önálló részből áll, az egyik az ivóvízterme-

lés, tisztítás és a meglévő vízbázisok, valamint víztermelő telepek felújítását, míg a 

másik rész a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszer és az Orosházi Regionális Víz-

ellátó Rendszer összekötését tartalmazza azon településekkel, amelyek eddig nem 

részesültek regionális ellátásban. Az Uniós forrásvesztés elkerülése érdekében a ko-

rábbi tervek átdolgozásra kerültek akképpen, hogy az eddig is üzemelő hazai vízbá-

zisok mellett újabb hazai vízbázisok lettek figyelembe véve olyan formában, hogy a 

megvalósuló műszaki megoldás az „import” víz fogadásának lehetőségét nem zárja 

ki. 

A projekt keretein belül tervezett vízi létesítmények az idei évben megvalósulnak, és 

akkor a szolgáltatott ivóvíz minden paraméter tekintetében meg fog felelni a vonat-

kozó jogszabályi előírásoknak.  

 

Az Ivóvízminőség-javító program keretein belül 2014. évben Békés megyében lefek-

tetésre került kb. 150 km-nyi távvezeték, a további vezetékfektetések, új kutak fúrása, 

valamint a vízkezelési technológiák kivitelezése várhatóan az idei év őszén fog befe-

jeződni.  

Továbbá a Program részeként Körösladány településen több mint 4 km gerincveze-

ték, 266 db bekötővezeték, 28 db tolózár és 14 db mosató csomópont cseréje, ill. 

kialakítása fog megvalósulni 2015. őszéig, a munkálatok jelenleg is folynak.  

Az ivóvíz-hálózati rekonstrukciók eredményeként többek között javulni fog a hálózat 

szakaszolhatósága, így a hálózati meghibásodások során csökkeni fog a hibaelhárí-
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tás időtartamára kizárt felhasználók száma, valamint a mechanikus szivacslövedékes 

hálózattisztítás feltételei is javulnak. 

 

2012-2014. évi átlag vízminőségi értékek a hálózati mintavételi helyeken 

Vízminőségi 
paraméterek 

Mértékegység 
Előírt határ-

érték 
Mért érték 

2012 
Mért érték 

2013 
Mért érték 

2014 

Arzén µg/l 10 3,43 3,73 4,95 

Ammónium µg/l 500 460 424 505 

Vas µg/l 200 47,91 34,49 24,35 

Mangán µg/l 50 55,90 56,61 49,75 

Összes ke-
ménység 

mg/l CaO 50-350 68,33 74,33 67,66 

 

 

 

2012-2014. évi átlagos vízminőségi értékek oszlopdiagramon ábrázolva 

 

 

Az adatsorból látszódik, hogy a mangán és ammónium komponensek a vizsgált idő-

szakban határérték közeli, illetve határérték feletti koncentrációt mutatnak. A vizsgált 

évek átlag vízminőségi adataiban jelentkező kismértékű eltéréseket a mintavételek 

időpontjai során a változó vízigények okozzák. Összességében megállapítható, hogy 
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a településen szolgáltatott ivóvíz minősége bizonyos határokon belül állandónak te-

kinthető. 

 

Vízveszteség 

 

A korábbi évektől eltérőn nem az értékesítési különbözettel kívánjuk jellemezni a víz-

elosztó hálózat állapotát, hanem az 1 km hosszúságú vezetékszakaszra jutó vízveszte-

séggel, m3/km/év mértékegységben kifejezve.  

 2012-es év: 1506,7 m3/km/év; 

 2013-as év: 963,6 m3/km/év; 

 2014-es év: 1620,6 m3/km/év. 

 

Az adatokból jól látható, hogy a 2012-es és 2014-es években a hálózati veszteség 

magasabb a 2013. évihez képest. Ez annak tulajdonítható, hogy ezekben az évek-

ben több – jelentős vízveszteséget generáló – hálózati meghibásodás jelentkezett, 

melyek még az adott évben elhárításra kerültek. 

 

 

A csatorna-szolgáltatás 

 

A csatornaszolgáltatás terén – közszolgáltatóként – elsődleges feladatunk és kötele-

zettségünk a fogyasztói igények minél magasabb színvonalon történő kielégítése, 

kiemelt figyelmet fordítva a napjainkban mindinkább fokozódó környezetvédelmi 

elvárások teljesítésére, amelynek eredményes és hatékony gazdálkodással kell tár-

sulnia.  2014. január 1-jétől napjainkig a már meglévő csatorna-szolgáltatással ren-

delkező településekhez az integrációs folyamatok és az időközben üzembe helyezett 

zöldmezős szennyvízberuházások következtében további 39 település csatlakozott. 

Körösladány Város településen a korábbi időszakban szennyvíz összegyűjtése, szállí-

tása kényszeráramoltatású, vákuumos rendszerrel történt. A rendszer fő részei ebben 

az időben: vákuumgépház, vákuum alatt lévő vezetékek, csatlakozó (beemelő) egy-

ségek (szelepaknák), valamint a szelepaknákhoz csatlakozó gravitációs gyűjtők. Az 

így összegyűjtött szennyvizek tisztítása egy minden szempontból korszerűtlen és el-

avult BIOMODUL-350 típusú egyesített biológiai tisztító berendezéssel történt. A kibo-
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csátott szennyvíz szinte minden paraméter esetében határérték túllépést mutatott, 

mely vízszennyezési bírság kiszabását eredményezte. 

A mai jogszabályi előírások a követelmények teljesítésére 2015. december 31-ig biz-

tosítottak határidőt, mely időn belül a vízszennyezési bírságot még nem a teljes ösz-

szegben kell megfizetni. 

Körösladány Város Önkormányzata KEOP pályázati forrás igénybevételével beruhá-

zást hajtott végre, melynek keretében az alábbi létesítmények megvalósítására került 

sor: 

 A szennyvízcsatorna hálózaton a meglévő vákuumos elvezető rendszer kiegé-

szült további 4 062 m vákuumvezetékkel és a hozzá tartozó 2 063 m gravitációs 

vezetékkel. A település többi részén pedig 18 184 m kőagyag csőből gravitá-

ciós rendszer épült. Az összegyűjtött szennyvíz továbbítására 10 db szennyvíz-

átemelő és 5 814 m nyomóvezeték létesült. 

 A városban keletkező szennyvizek tisztítását immár egy minden követelményt 

kielégítő, 500 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep biztosítja. A kiépített SBR 

technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos üzemben va-

lósítja meg. A beruházás keretében a korábbi (szintén nem megfelelő) iszaptá-

roló helyett már a környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő fedett iszaptáro-

ló létesítésére is sor került. A keletkező szennyvíziszapok teljes mennyiségének 

mezőgazdasági területen történő hasznosítása érdekében az iszaptároló vég-

ső tárolókapacitása az 1 év alatt keletkező iszapok befogadására is alkalmas 

lesz. Korábban a tisztított szennyvíz befogadója a Sebeséri csatorna volt, mely 

időszakos vízfolyás, így az oda vezetett tisztított szennyvíz egy része elszikkadt, 

terhelve ezzel a talajt és talajvizet. Az ezenfelül elvezetésre kerülő tisztított 

szennyvíz már minőségében is sokkal kedvezőbb, de annak továbbiakban 

már a Sebes-Körösbe történő bevezetésével a korábbi környezetszennyezések 

teljesen megszűntek. 

A fentiekben részletezett szennyvízberuházások kivitelezési munkálatai 2013-ban kez-

dődtek és 2015. évben fejeződtek be. A szennyvíztisztító telep alkalmasságának bi-

zonyítására, a szükséges beállítások megtételére a 6 hónapos próbaüzem biztosított 

lehetőséget, mely 2014. június 23. és december 23. között zajlott. 

Társaságunk az elkészült és üzembe helyezett műveket üzemeltetésre átvette. Jelen-

leg még zajlanak az üzemeltetéshez és a vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges 

dokumentációk átadás-átvételi folyamatai. A dokumentációk birtokában állítjuk ösz-
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sze és készítjük el a vízjogi üzemeltetési engedély kérelmet. A beruházási folyamat a 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi hatóság által kiadott 

és jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában zárható. 

 

V. KÖRÖSLADÁNY TELEPÜLÉSEN ELVÉGZETT REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK BEMUTATÁ-

SA 

Körösladány településen 2013 - 2014. években az alábbi tervezett rekonstrukciós 

munkákat végeztük el a Társaság Rekonstrukciós Osztályának és Építési Osztályának 

szervezésében:  

 

A 2013 és 2014. évben – Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonában álló 

vízelosztó hálózatán - a területileg illetékes divízió kérésének megfelelően 4 db ivóvíz 

hálózati csomópont, 3 db szivacskivető idom és 12 db közkifolyó felújítását végezte el 

Társaságunk. 

 

A 4 db ivóvíz hálózati csomópont rekonstrukciója a következő helyszíneket érintette:  

 Petőfi tér 4/1. sz. (Wenckheim u.); 

 Bem u. 13. (Eötvös u. kereszteződés); 

 Batthyány u. 40. sz. előtt;  

 Akácfa u. 2. sz. előtt. 

 

A 3 darab új szivacskivető idom beépítése az alábbi címeken valósultak meg:  

 Batthyány u. 114. sz. előtt;  

 Széchenyi u. 1. sz. előtt; 

 Eötvös u. 42 sz. előtt. 

 

12 db közkifolyó került felújításra, melyek a következőek voltak cím szerint:  

 Bem u. 13; 

 Dózsa György utca 63/3.; 

 Petőfi Sándor tér 3.;  

 Vásártér u. 2.;  

 Jókai Mór u. 16.;  

 Dévaványai út 28.;  
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 Köröstarcsai út 4.;  

 Esze Tamás u. 43.;  

 Lengyel Béla u. 12.;  

 Garibaldi tér 3.;  

 Kossuth Lajos u. 6.;  

 Akácfa u. 18. 

 

A 2013-as évre betervezett rekonstrukciós munka 2013. november 11-én vette kezde-

tét és 2014. május 7-én fejeződött be.  

 

 Az ivóvíz-hálózati rekonstrukciók eredményei: 

1. Javult a települési elosztóhálózat szakaszolhatósága, melyből fakadóan a hi-

baelhárítások, csőtörések általi lakossági korlátozások térbeli kiterjedése csök-

ken.  

2. Az új szivacskivető idomok beépítése a mechanikus szivacslövedékes hálózat-

tisztítást elősegíti.     

3. A felújított korrózióálló béléscsővel rendelkező ejektoros közkifolyók beépítése, 

vélhetően hosszú időtávra hibamentes működtetést eredményez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Bem u. 13. előtt található csomópont a rekonstrukció alatt. 
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2. ábra: Széchenyi u. 1. sz. előtt található ivóvíz-hálózati szivacskivető a rekonst-

rukció után 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A Petőfi Sándor tér 3. előtt található ivóvíz-hálózati közkifolyó a rekonstrukciót 

követően. A kivitelezés végeztével törekedtünk a terep eredeti állapotának visszaállí-

tására és a megfelelő szivárgó anyag elhelyezésére. 
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VI. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Társaságunk a régió egyik legnagyobb környezetgazdálkodó vállalataként kiemelt 

fontosságot tulajdonít a környezetvédelemnek.   

Cégünk felismerte, hogy a szolgáltatás minőségének biztonsága mellett kiemelt sze-

repet kell biztosítani a környezeti problémák megelőzésének. Ennek érdekében a 

tevékenységünkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabvá-

nyi és hatósági előírások érvényesítésén túlmenően elköteleztük magunkat a környe-

zetszennyezés minimalizálására, megelőzésére és a környezeti teljesítmények folya-

matos javítására. 

 

Az alaptevékenységhez kapcsolódóan a környezetvédelemmel kapcsolatos felada-

tok többsége a szennyvízelvezetés és –tisztítás tevékenységéhez kapcsolódik. 

  

Az elvégzendő feladatok körének bővülését négy lényeges tényező befolyásolja, 

illetve határozza meg:  

 szolgáltatási területünk jelentős bővülése; 

 az ivóvízminőség-javító programok kivitelezési munkálatainak folytatódása; 

 az átmeneti ivóvízellátást biztosító konténerek üzemeltetése; 

 azon települések számának bővülése, ahol KEOP pályázatok által támogatott 

szennyvíz beruházási és fejlesztési munkák vannak folyamatban. 

 

Társaságunk továbbra is jelen van a fejlesztési folyamat minden fázisában az előké-

születektől a tervezésen át egészen a kivitelezésig, valamint a próbaüzemi folyama-

tokban is aktívan részt vesz. E beruházások megvalósulásával jelentősen csökkennek 

a környezet igénybevételével járó kibocsátásaink. 
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Szennyvízcsatornázással és/vagy szennyvíztisztítással érintett beruházások 

Megnevezés 

 

Előkészületi 

szakaszban lé-

vő fejlesztések  

 

Kivitelezési fá-

zisban lévő fej-

lesztések 

 

Próbaüzem 

 

Az üzemeltetési 

területen lévő 

szennyvízes tele-

pülés 

 

[ db ] 
 

[ db ] 
 

[ db ] 

 

[ db ] 

         Bács-Kiskun megye 

 

0 
 

0 
 

0 
 

3 

Békés megye 

 

5 
 

8 
 

4 
 

37 

Csongrád megye 

 

5 
 

6 
 

4 
 

39 

Összesen 

 

10 
 

14 
 

8 
 

79 

 

Tisztított szennyvíz kibocsátásainkat, valamint azok környezetre (talajra, talajvízre, fel-

színi vizekre) gyakorolt hatását ez évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

 

A szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező szennyvíziszap számos, a mezőgaz-

daságban jól hasznosítható tápanyagot tartalmaz. A korábbi években célul tűztük ki 

a teljes keletkező mennyiség hasznosítását. A megvalósítás egyik feltétele, hogy 

szennyvíztisztító telepeink rendelkezzenek megfelelő méretű szennyvíziszap tároló lé-

tesítménnyel. Az integráció során a 2014-2015. években üzemeltetésre átvett tele-

peknél ennek hiányával szembesültünk, így e telepeknél a mezőgazdaságban törté-

nő hasznosítás addig nem lehetséges, míg a keletkező mennyiség telephelyen törté-

nő átmeneti gyűjtésének, tárolásának feltételei nem állnak rendelkezésre. 2015-ben 

egyik fő célunk, hogy minél nagyobb arányú mezőgazdasági hasznosítást tudjunk 

elérni. Addig is törekszünk a mind teljesebb körű hasznosításra azáltal, hogy a kelet-

kező szennyvíziszapot komposztálásra adjuk át. 

 

A békéscsabai szennyvíztisztító telep fejlesztése keretében komposztáló technológia 

is megvalósításra került. A folyamatosan keletkező szennyvíziszapból terméket (kom-

poszt) állítunk elő. 2015. évben ehhez kapcsolódó feladat a forgalomba hozatal 

egyéb feltételeinek megteremtése. 

 

Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük az átmeneti vízellátást biztosító konténerek 

üzemeltetését, illetve az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló víztisz-

tító művek, technológiák hulladékának (arzén-tartalmú iszapok) minél hatékonyabb 

és minden előírásnak eleget tevő gyűjtésének, tárolásának és ártalommentes elhe-

lyezésének biztosítását.  
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A környezetvédelem területén továbbra is fontos feladatunk a 2013. évben hatályba 

lépett a hulladékokról szóló 2012. CLXXXV. számú törvénynek és a hozzá kapcsolódó 

kormány- valamint miniszteri rendeleteknek, valamint a 2014. évben módosult, a te-

vékenységünkhöz szorosan kötődő jogszabályok előírásainak való megfelelés. 

 

VII. MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS 

Társaságunk dolgozói létszámát 2014. évben a víziközmű-szolgáltatási tevékenység 

újabb ellátási területeken történő átvételéhez kellett igazítani.  

Az üzleti évben az átlagos statisztikai létszám 60,7%-os növekedése figyelhető meg 

elsősorban az integrációs folyamatok, másodsorban az üzemeltetési területünkön 

zajló szennyvízberuházások, valamint az ivóvízminőség-javító program következté-

ben. 2014. január 1-jével 47 település üzemeltetését vette át Társaságunk, amely ösz-

szesen 383 fő munkáltatói jogutódlással történő átvételét jelentette. Társaságunk 

rendkívül fontos célnak tekintette, hogy az integráció ne eredményezze a foglalkoz-

tatási helyzet romlását. Az integrációs folyamat során sikerült az újonnan fennálló 

struktúrában minden munkavállalónak biztosítani a munkaköri megfeleltetést és a 

továbbfoglalkoztatást. 

 

             Az átlagos statisztikai                                       Felhasználói egyenérték  

                létszám alakulása      és az ellátott lakosok alakulása 

                     2011-2014. év                                                    2011-2014. év 
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Az elmúlt 4 évben a várható átlagos statisztikai létszám, a felhasználói egyenérték 

(FEÉ) és az ellátott településeink  lakosság számának összefüggését ábrázolva egyér-

telműen párhuzamos mozgás, növekedés tapasztalható. Az üzemeltetési és egyéb, 

fentiekben is részletezetten növekvő és átalakuló feladatainkkal arányosan építettük 

fel szervezetünk munkaerő állományát az alap- és kiegészítő tevékenységeink ellátá-

sához. Az üzemeltetési területünkön belül a földrajzi helyekhez igazítottan is le tudtuk 

követni a munkaerő szükségletet, megőrizve az integráció általi továbbfoglalkozta-

tást.  

 

VIII. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG 

A 2014. évben Társaságunk üzemeltetési területe 47, 2015. évben további 13 új tele-

püléssel bővült. Az új felhasználók adatainak integrációja mellett, az egységes köz-

szolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény hatálybalépése okozott 

jelentős többletfeladatot az Ügyfélszolgálati Osztály munkatársainak. 

 

A törvényi előírásoknak megfelelve az egységes számlakép kialakításához számlázási 

rendszerünkben a szükséges informatikai fejlesztés már 2013. évben elkezdődött. A 

korábban használt számlaképet – amit mátrixnyomtatóval lehetett előállítani – levál-

tottuk a tömeges számlázásnál már használt – lézernyomtatóval előállítható kétolda-

las – számlaképre. A számlakép módosításhoz szorosan kapcsolódik, hogy leolvasóink 

előre jelzett – a számlán is megjelenő – időpontban fogják felhasználóinkat felkeresni.  

 

Az új települések felhasználóinak kiszolgálására 2014. március 1-jén 7, 2015. március 2-

án 1 ügyfélszolgálati fiókirodát nyitottunk (Csongrád, Kistelek, Kiskunmajsa, Makó, 

Mórahalom, Sándorfalva, Szeged, Szentes), ahol az előző szolgáltatótól átvett mun-

kavállalók fogadják az ügyfeleket. Csongrádon, Makón, és Szegeden pénztárat is 

működtetünk. 

 

2014. október 1-jétől minden ügyfélszolgálati irodánkban és fiókirodánkban fizethet-

nek ügyfeleink bankkártyával. 

 

Társaságunk megújult honlapján bővítettük az on-line ügyfélszolgálat szolgáltatásait.  

A felhasználóbarát kezelőfelületen az időpontfoglalás és vízmérőállás bejelentés mel-
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lett, már megtalálható a beépített díjkalkulátor is, melynek segítségével azonnal 

megtudhatja ügyfelünk a felhasználása után fizetendő összeg mértékét. 

Fentieken kívül e-ügyfélszolgáltunkon az alábbi ügyek is gyorsan intézhetők: 

 e-számla; 

 személyes adatok megtekintése, módosítása, adatváltozás bejelentése; 

 átlagfogyasztás megtekintése, módosítása; 

 mérőállások megtekintése; 

 folyószámla információk; 

 számlamásolat igénylés. 

 

A Kormány 292/2014.(XI. 26.) rendelete módosította a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II. 27.) 

Kormányrendeletet. Ennek megfelelve 2014. december 11-től változott ügyfélszolgá-

lati irodáink, fiókirodáink nyitvatartása. Minden irodánk a hét egy napján meghosz-

szabbított nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére. 

 

A jogszabályváltozások miatt aktualizálni kellett az Üzletszabályzatot. Az újabb terve-

zet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyására vár. 

2014. december 15-én számlázási rendszerünk tanúsítványa is kiadásra került, mely 

szerint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdésé-

ben előírtaknak megfelel. E tanúsítvány nélkül 2015. évtől nem állíthatnánk ki 

víziközmű-szolgáltatásunkról számlát felhasználóinknak. 

 

Körösladány településen a leolvasási és számlázási rendünknek megfelelően, vízmérő 

leolvasásra 6 havonta kerül sor, valamint számláink havonta készülnek. Egy boríték-

ban 3 db számla található, melyek fizetési határideje 3 egymást követő hónapra esik. 

Természetesen Társaságunk előzetes regisztráció követően lehetőséget biztosít Fel-

használói számára a havi mérőállás bejelentésére. Ebben az esetben az érintett Fel-

használó havonta veheti kézhez a diktált mérőállás alapján az elszámoló számláját.  

 

Az Önökhöz legközelebb eső ügyfélszolgálat Szeghalmon a Tildy u. 31/1. szám alatt 

található, nyitvatartási ideje:  

 hétfő: 800-1200; 1230-1500 

 kedd: 800-1200; 1230-1800 

 szerda: 800-1200; 1230-1500 

https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/e-szamla
https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/e-ugyfelszolgalat/szerzodes-adatok
https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/e-ugyfelszolgalat/atlagfogyasztas-modositasa
https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/e-ugyfelszolgalat/korabbi-meroallasok-listaja
https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/e-ugyfelszolgalat/szamlaegyenleg
https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/e-ugyfelszolgalat/szamlak-listaja
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 csütörtök: 800-1200; 1230-1500 

 

Természetesen Felhasználóink bármelyik a Társaságunk honlapján megtalálható ügy-

félszolgálati irodát is felkereshetik, állunk szíves rendelkezésükre.  

  


