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Üzleti jelentés 
az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2013. évi gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről  

 
 

Tevékenység jellege 

 

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. gazdálkodásában 2013. év június.1-től Tolna megye 48, illetve 

Fejér megye 1 településén biztosított közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatások bevételei 

voltak a meghatározóak. 

Alapvető célkitűzés: a közüzemi szolgáltatások folyamatos, zavartalan biztosítása, a 

szolgáltatás színvonalának növelése, valamint a fogyasztói igények kielégítése, továbbá a 

közművagyonnal való hatékony gazdálkodás. 

 

Az Országgyűlés 2011. december 30.-án elfogadta 2011. évi CCIX. törvényt a víziközmű 

szolgáltatásról. 2013. április 27-én került kihirdetésre a Kormány 58/2013. (II.27) Korm. 

rendelete, amely rendelkezik a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

 

Ennek értelmében 2013. június 1-től csak az a gazdasági társaság üzemeltethet víziközmű 

rendszert, amely az alábbi feltételeknek megfelel. 

- Felhasználói egyenértéke a szolgáltatási területén eléri 2016. december 31-ig a 

150 000-t. 

- Rendelkezik a megfelelő műszaki eszközökkel 

- Rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott képzettségű szakemberekkel. 

- A társaság gazdasági mutatói megfelelnek a kormányrendeletben előírtaknak. 

- A gazdasági társaság tulajdonosa: állam, önkormányzat vagy ezek gazdasági társasága. 

 

Annak érdekében, hogy a környező településekkel közösen megfeleljen a törvényi 

előírásoknak, megalakult az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

 

A víziközmű vagyon a törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1-vel térítésmentesen 

át került az előző üzemeltető társaságoktól az ellátásért felelős önkormányzatokhoz. 
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Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. pedig bérleti – üzemeltetési szerződés keretében vette 

használatba ezt a vagyont. 

A közművagyon működtetéséhez szükséges működtető vagyontárgyak apportként kerültek a 

Zrt-hez. 

Készpénzbetét       5 000 e Ft 

Apport    258 320 e Ft 

Az E.R.Ö.V. Zrt alaptőkéje az alábbiak szerint alakul: 

 

A nyomdai úton előállított törzsrészvények névértéke az alábbiak szerint alakul: 

 

500 db          10 000 Ft 

    5 db   50 000 000 Ft 

    1 db     8 000 000 Ft 

    1 db        300 000 Ft 

    1 db          20 000 Ft névértékű törzsrészvény. 

 

Társaságunk a működési engedélykérelmét az előírásoknak megfelelően beadta a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

A Zrt. működési engedélyszáma: 416/2014. 

A törvényi előírások következtében az elmúlt években Magyarországon tevékenykedő 

mintegy 350 víziközmű-szolgáltató száma jelenleg 46 engedélyes társaság. 

 

A kibocsátási érték megegyezik a részvények értékével. 



 4

1.) Termelési-szolgáltatási tevékenységek értékelése 

 

Nettó árbevétel összetétele 2013. évben tevékenységi bontásban:  
 

 
Árbevétel 

E Ft 
%-os 

részarány 
Ivóvíz szolgáltatás 688 335 51,60 
Szennyvíz szolgáltatás 614 290 46,05 
Építés, ipar, egyéb tev. 31 305 2,35 
Tevékenységek összesen 1 333 930 100,0 
 

Az előző évhez viszonyított összehasonlító adat nem áll rendelkezésre, mert az E.R.Ö.V Zrt a 

víz és csatornaszolgáltatási tevékenységét 2013. második félévében kezdte meg. 

 

Termelés, szolgáltatás naturális adatait részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A. Víztermelés, vízszolgáltatás 

Az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. ellátási területén jelenleg 19 db sekélyfuratú és 68 db mélyfuratú 

kút biztosítja az ívóvízellátást. Két településen, Mucsfán és Nagyvejkén Társaságunk az 

elosztóhálózatot üzemelteti, az ivóvíz termelésben résztvevő kutak a 

Mezőföldvíz Kft. kezelésében vannak. A kutak kitermelt vízmennyisége a Zrt. 2013. évi 

szolgáltatási időszakában 3 190 308 m3 volt.  

A kitermelt víz minősége az ellátási terület nagy részén vízkezelést igényel. A legtöbb 

víziközmű rendszer esetében a kitermelt nyersvízben előforduló határértéket meghaladó 

kémiai paraméterek főként a vas, a mangán és az ammónia. 1-2 településen az imént felsorolt 

paraméterek mellett az arzén is gondot okoz, melyből kifolyólag Szárazdnál vízkorlátozást, 

Kajdacs esetében tartós vízhordást rendeltek el. Vízkezelési technológia 25 db vízműnél 

üzemel, a nagyobb telepek esetében vas- és mangántalanító berendezés is kiépítésre került a 

klóradagolás mellett. A szolgáltatott víz minőségének megfelelő szinten tartása a 

folyamatosan zajló állagmegőrző munkálatokkal - mint a medencék és hidroglóbuszok 

mosása, karbantartása, véd területek karbantartása-, valamint rendszeres üzemi mérésekkel és 

vízmintavételezéssel biztosított. Ennek eredményeként a víztermelésben és víztisztítási 

technológiában felmerült problémák ellenére a települések megfelelő mennyiségi és minőségi 

ivóvíz ellátása teljesült. 
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A Zrt. ellátási területén kiépült ivóvízhálózatok vezeték hossza összesen 1 062,5 km. A 

vezetékek anyag összetétele túlnyomórészt azbesztcement és KM PVC, kisebb mértékben 

KPE, acél, horganyzott acél és öntött vas. A hálózaton történő meghibásodások többsége a 

vezetékek anyagának és korának tudható be. Számos településen az ivóvízelosztó hálózat 

anyagát tekintve elavultnak mondható és szükségszerűvé vált a vezetékek cseréje, a hálózat 

korszerűsítése. Báta, Szálka és Szakály településeken a vízminőség romlását, a bakteriológiai 

és mikrobiológiai paraméterek számának emelkedése okozta, mely a hálózat korának és 

avultságának volt köszönhető. Ezek a problémák a hálózat rendszeres fertőtlenítésével és 

átmosásával orvosolhatóak és szinten tarthatóak voltak. Báta esetében Dinox 03 klórdioxidos 

fertőtlenítőszer adagolására, Gyönk esetén a Pseudomonas aeruginosa szennyezés miatt 

Dewasil hidrogén-peroxidos fertőtlenítésre tértünk át. 

Keszőhidegkúton időszakos nitrit koncentráció emelkedés volt megfigyelhető, melyet napi 

gyakoriságú gyorstesztekkel és havi laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzés alatt tartottunk. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetének munkatársai 2013. 

évben 39 alkalommal végeztek közegészségügyi ellenőrzést vízmű telepeinken. Felhívták a 

figyelmet a helyenként előforduló hiányosságokra, melyeket a Zrt. munkatársai gyors 

beavatkozással orvosoltak. 

A vízminőségének javítására több településen állami támogatással vízminőség javító program 

indult, melyek folyamán több vízműnél már megvalósult illetve az elkövetkezendő évek során 

kiépítésre kerül szükség esetén egy korszerű víztisztítási technológia, új kút létesítése, 

valamint az elosztó hálózat rekonstrukciója is. Jelenleg 9 településen van folyamatban 

vízminőség javító program, ezek többsége az év végére lezárul. Ilyen települések Bátaszék, 

Báta, Fadd, Fadd-Dombori, Kajdacs, Kölesd, Kistormás, Medina és Szakály.  

Bátaszéken és környező településeken, mint Bátán illetve Szálkán egy regionális vízelosztó 

hálózat kiépítése zajlik, melynek során Bátaszéken egy korszerű és megfelelő kapacitású 

víztisztítási technológia is beépítésre kerül. Így a kisebb települések megfelelő minőségű 

ivóvízzel történő ellátása megoldódik.  

Fadd településen egy korszerű víztisztítási technológia és egy 6645 fm hosszú távvezeték 

megépítése történt, mely a jövőben Fadd-Dombori településrészt is ellátja ivóvízzel.  

Kajdacson a program keretén belül a vízellátó rendszer fejlesztésére kerül sor. A beruházás 

során a tisztítási technológia befogadását a jelenlegi gépház bővítésével oldják meg. A 

vízbázison egy új 145 m talpmélységű kút megfúrására, valamint hálózat rekonstrukcióra, vas 
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szerelvények cseréjére kerül sor.  

Kölesd és Kistormás települések vízellátó rendszerén is hasonló beavatkozások történnek, 

mint Kajdacson. Új technológia és egy új kút létesítése, illetve hálózati rekonstrukció és vas 

szerelvények cseréje történik.  

Medinán az ivóvízjavító program keretén belül a település vízellátó rendszerének fejlesztésére 

kerül sor, melynek folyamán egy teljesen új víztisztítási technológiát befogadó gépház épül a 

vízmű területén. Az új technológia gáztalanító, vas- és mangántalanító, illetve 

ammóniummentesítő berendezéseket tartalmaz. A beruházás során a vízbázison egy új 130 m 

talpmélységű kút megfúrása, valamint a hálózat és a vas szerelvények felújítása is 

megtörténik. 

Szakály településen a munkálatok 2014 év elején befejeződtek. A településen egy új kút és 

egy víztisztító technológia létesült, mely a továbbiakban a másik meglévő kúttal a megfelelő 

és zavartalan ivóvízellátást biztosítja.  

További 8 településen a 2014. év során kezdődik meg a program, melynek keretében a 

települések víztermelésének és ellátásának korszerűsítése és rekonstrukciója valósul meg. 

Ezen települések közé tartozik Diósberény, Keszőhidegkút, Mucsi, Regöly, Szálka, Szárazd és 

Udvari.  

Diósberény és Szakadát víziközmű rendszerének fejlesztése során a Diósberényben található 

vízmű telepet felújítják, beépítésre kerül egy új komplex vízkezelő berendezés, mely a 

korábban kitermelt vízben mért magas vas, mangán és ammónium koncentrációkat csökkenti, 

hogy a szolgáltatott ivóvíz megfelelő minőségű legyen. A beruházás keretén belül még egy új 

mélyfuratú tartalék kút is kiépítésre kerül, valamint a két település hálózatának felújítása is 

megtörténik.  

Mucsi vízmű telepén egy új kezelőépület kerül megépítésre, mely már az új vízkezelő 

technológiát is magába foglalja. A gépházban elhelyezésre kerül egy új vas- és 

mangántalanító, valamint egy ammóniummentesítő berendezés is. A rendszer bővül még egy 

új 185 m talpmélységű kúttal és egy 25 m3-es térszíni tározó medencével is. 

Szárazd és Keszőhidegkút vízellátó rendszerének fejlesztése közösen történik a beruházás 

folyamán. Szárazdon egy új mélyfuratú kút kerül kiépítésre és a vízmű telepet is fejlesztik. A 

két település között megépül egy új távvezeték és egy nyomásfokozó is elhelyezésre kerül, 

melynek következtében Keszőhidegkút Szárazdról kapja majd a jövőben az ivóvizet. 
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Udvariban is sor kerül egy új vízkezelő technológia kiépítésére, valamint csővezeték 

szakaszok és csomópontok felújítására.  

A Zrt. legjelentősebb beruházása Szekszárd város ivóvízellátását szolgáló új vízbázis 

kialakítása, mely szintén a 2014. év folyamán kezdődik el. A város korábbi vízbázisán 

jelentkező diklór- etilén, a jelenleg üzemelő Sió kúttelepet is veszélyezteti. A szennyezés 

terjedésének modellezése alapján várhatóan 3-4 éven belül el is éri a vízbázist. A 

folyamatosan végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján az üzemelő kúttelep 

diklór- etilén mentes, de a vizsgálatok, mérési eredmények is azt mutatják, hogy a szennyezés 

lassan húzódik a kúttelep felé a kármentesítés ellenére is. Az új vízbázis létesítése Bogyiszló 

és Fadd-Dombori közötti Duna parton valósul meg. A beruházás keretében 8 db kút és egy új 

víztisztító üzem kerül megépítésre, melynek kapacitása 7000 m3/nap. A tisztított víz NA 400-

as gömbgrafitos öntöttvas vezetéken jut majd el a meglévő és jelenleg üzemelő Szekszárdi 

víztisztító telepre, ahol a városi ivóvízhálózathoz csatlakozik. 

 

 

B./ Szennyvíz elvezetés, tisztítás: 

Társaságunk szolgáltatási területén 14 db szennyvíztisztító telep található, melyből 7 db 2000 

lakos egyenérték feletti terhelésű. Hat szennyvíztisztító telepünk csatornahálózata 

összekapcsolt rendszert alkot, kettő vagy akár hat települést lát el, ilyen Bátaszék, Kölesd, 

Őcsény, Szedres, Tevel illetve Tolna.  

Továbbá próbaüzem alatt áll Zombai telepünk, valamint a vízjogi létesítési engedély fázisában 

van a Kéty és Felsőnána szennyvízelvezetését és -tisztítását megoldó rendszer is. 

 

Tolnai és Bátaszéki telepünk szennyvizet vesz át más szolgáltatótól, Dunaszentgyörgy és 

Gerjen, valamint Mőcsény településekről. 

 

Szennyvíztisztító telepeink névleges kapacitása összesen 26 675 m3/d, az üzemelő átemelők 

száma 162 db, 2013. évi új bekötések száma 253 db. Főként tápanyag eltávolítással kiegészült 

mechanikai és biológiai tisztítási technológiát alkalmazó telepeket üzemeltetünk, Sióagárd és 

Gyönk kivételével, ahol a tápanyag eltávolítás nem jellemző. 

 

A csatornahálózat minden esetben elválasztott rendszerű, hossza 639,8 km. 
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Az elvezetés módja gravitációs, nyomás alatti szakaszokkal. 

A hálózat összetétele heterogén, főként KG PVC cső alkotja, ugyanakkor jelentős a KM PVC 

csőanyag jelenléte is, valamint előfordul azbeszt cement, beton, acél, ULTRA-RIB és KPE 

cső is. 

 

A kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége 2013. év utolsó hét hónapjában 2 272 ezer m3 

volt. A kibocsátási határértékeket telepeink többsége probléma nélkül betartja, az elhanyagolt 

állapotban átvett és elavult szennyvíztisztító telepek esetében fordult elő időszakosan 

határérték túllépés. 

 

A szolgáltató váltás következtében eltérő állapotú szennyvíztisztító telepek kerültek a 

felügyeletünk alá. A műtárgyak leromlott állapota, valamint a szakszerűtlen üzemeltetés 

főként Tevelen és Szedresben jelentett problémát.  

 

A teveli telep évek óta komoly üzemeltetési hiányosságokkal üzemelt. Ezért a nyers szennyvíz 

tároló medencéjét kitakarítottuk, szippantó autóval elszállítottunk innen 130 m3 szennyvizet a 

szekszárdi telepre. Teljesen kitermeltük a nyersvíz medencében felgyülemlett darabos 

szennyeződéseket, egy konténernyit. Ez után visszaépítettük a frissen felújított dobszűrőt, és 

megjavítottunk minden elromlott gépészeti berendezést: vezérlő számítógép, PLC tápegység, 

a vezérlést biztosító sűrített levegőt termelő kompresszor, levegő csövek. Újra telepíttettük a 

vezérlő számítógépet, kicseréltük a szünetmentes tápegységet, újra beindítottuk a nem 

üzemelő fúvókat. A telep beindításakor eleven iszappal beoltottuk a biológiát. Ennek 

eredményeképpen beindult a telep, megfelelő elfolyó víz paramétereket produkálva. 

 

A szedresi és medinai csatornarendszer fizikailag rossz állapotban van. Az átemelőkben a 

szükséges 2 szivattyú helyett mindenhol csak 1 van beépítve, további 4 – 5 db tartalék 

szivattyúval rendelkezünk, melyek általában javítás alatt vannak. Néhány átemelőben napi 

rendszerességgel fordul elő szivattyú leállás. 

 

A leromlott állapotban átvett telepek esetében 2013. évben még gyakori volt a határérték 

túllépés, a legtöbb esetben kémiai oxigén igény, ammónium-nitrogén, és összes nitrogén 

tekintetében. A szakszerű üzemeltetés és a hőmérséklet emelkedésének hatására, 2014 

tavaszára ezek az értékek lényegesen javultak. 
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Az elöregedett és a helyi igényekhez nem alkalmazkodó technológia, és volumen Bátaszék és 

Tolna esetében jelentett problémát. 

A mennyiségileg és technológiailag is túlterhelt tolnai szennyvíztisztító telepen 2013 évben 

megkezdődött és 2014 évben lezárul a teljes körű rekonstrukció, melyben az elavult modox 

műtárgysorok helyett új 2500 m3/nap kapacitású Cyclator SBR rendszerű technológia kerül 

kiépítésre. 

Új szippantott szennyvíz fogadó műtárgy került kialakításra mely magába foglalja a kártyás 

ürítő pontot és a leeresztés előtti szippantott szennyvíz gyors vizsgálatát. 

Az iszapvonal is teljes rekonstrukción esett át. Ez új iszapsűrítő medencéket, egy új 

iszapvíztelenítő gépházat illetve egy új szoláris iszapszárítót foglal magában. 

Megtörtént a tisztított szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója, mintegy 9 km, 250 mm 

átmérőjű azbeszt cement nyomóvezeték illetve műtárgyainak teljes cseréje. A tisztított 

szennyvíz elvezetését az új 300 mm átmérőjű KPE nyomóvezeték fogja biztosítani. 

Építészeti és gépészeti felújításra került továbbá a központi átemelő, illetve a tisztított 

szennyvíz átemelő is. 

2013 évben megkezdődtek a városi szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái is. Felújításra 

került mind építészetileg mind gépészetileg illetve informatikailag 5 db átemelő. Az átemelők 

felújításával a hozzájuk tartozó nyomóvezetékek teljes mértékben kiváltásra vagy 

meghosszabbításra kerültek. 

 

A Bátaszéki szennyvíztisztító telep Báta, Alsónána, Mórágy, Bátaapáti és Kismórágy 

települések szennyvízelvezetését is biztosítja. Jelenleg nem tudja minden esetben teljesíteni a 

jogszabályok által előírt kibocsátási határértéket. 2013. évben az érintett önkormányzatok által 

benyújtott pályázat lehetőséget teremtett a telep rekonstrukcióra és intenzifikálásra. A pályázat 

értéke 800 millió Ft. A meglévő műtárgyak átalakításával tervezett technológia eleveniszapos 

szennyvíztisztítás nitrifikációval, denitrifikációval, biológiai és vegyszeres foszfor 

eltávolítással és a keletkező iszapok aerob iszapkezelésével. 

 

A Fejér és Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetének munkatársai 

2013. év második felében valamennyi üzemelő, és a regölyi nem működő szennyvíztisztító 

telep ellenőrzését elvégezték. Észrevételeket főként a rácsszemét elszállításával, a vegyszerek 

tárolásával és a rágcsálóirtással kapcsolatban tettek. 
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C./ Építési, ipari és egyéb tevékenység 

Alaptevékenységen kívül a Zrt. különböző építési, ipari tevékenységet és megrendelésre 

végzett szennyvízcsatorna mosás, szippantott szennyvíz fogadás végez vállalkozási formában. 

Alaptevékenységen kívül végzett ipari, építési tevékenysége szorosan kapcsolódott a 

szolgáltatási feladatok ellátásához (vízmérőjavítások, lakossági és közületi vízbekötések, 

közműegyeztetések-szakértői tevékenységek). 

Az építési tevékenység 2013. évi árbevétele 13 058 e Ft, a 2013. évi ipari tevékenység 

árbevétele pedig 21 180 e Ft-ban realizálódott.  

 



 11

 

2.) Piaci jellemzők, vevői- szállítói kapcsolatok, kockázati tényezők 

 

Piaci helyzet értékelése 

A törvényi szabályozás következménye a piac zártsága, szabályozottsága, amely során a 

közszolgáltatás minősége, megbízhatósága a fő cél. 

A társaság alapfeladata a 49 község illetve város vízellátásának, szennyvízelvezetésének és 

tisztításának biztosítása. 

A Zrt. Tevékenysége az értékesítést tekintve teljes egészében belföldre irányul. Az 

árbevételek 97,1 %-a az ivóvíz szolgáltatásból és a szennyvízelvezetésből, - tisztításból 

származik. 

 
Vevőkapcsolatok, vevőállomány 

A szolgáltatási sajátosságokból adódóan jellemző a kiterjedt, nagyszámú vevőállomány. 

Vevőkapcsolatok, vevőállomány főbb jellemzői: 

- fogyasztók nagy száma – lakossági fogyasztási helyek száma: 

- lakossági fogyasztási helyek száma:  46 804 

- intézményi fogyasztási helyek száma: 487 

- vállalkozási fogyasztási helyek száma: 2018 

 

- az alkalmazott számlázási rendszernek megfelelően magas az év végi vevőkövetelés 

összege. a december havi számlák fizetési határideje január 15-e, 

 

- 30 napon túli lejárt vevőállomány 2013. december 31-én 152 703 e Ft ebből: 

- lakossági víz- és csatornadíj tartozás:   98 475 e Ft, 

- közületi víz- és csatornadíj tartozás:  35 992 e Ft, 

- egyéb nem víz- és csatornaszolgáltatásiból 

származó követelés:    18 236 e Ft 

 

- Fennálló legnagyobb bruttó vevőkövetelések 2013.12.31.-én: 
 

- ALFA-NOVA (Szekszárd):  46 566 e Ft 

- Kórház (Szekszárd):  28 835 e Ft 

- DUNAÁG (Tolna):   12 418 e Ft 
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- Bát-Grill (Bátaszék):   2 498 e Ft 

- Mezőföldvíz Kft. (Paks):     876 e Ft 

- Jeans 2005 Kft. (Hőgyész):     507 e Ft 

- Hegyhát Óvoda:      875 e Ft 

 

A megtett intézkedések: felszólítások, fizetési meghagyások, jogi, bírósági útra terelése az 

egyes ügyeknek. Vízkorlátozással, a szolgáltatás szüneteltetésével még nem élt a Zrt. 2013. 

december 31-ig a követeléseinek az érvényesítése érdekében. 

 

30 napon túli vevőtartozások összetétele 2013. 12. 31-én:     e Ft 

Megnevezés 
30-90 91-180    

nap 

181-360   

nap 

360 napon 
Összesen 

nap túli 

Közületi vevők 
előző év 0 0 0 0 0 

2013. évi 24 159 11 833 0 0 35 992 

Index %      

Lakossági vevők 
előző év 0 0 0 0 0 

2013. évi 58 770 39 705 0 0 98 475 

Index %      

Egyéb számlázásból 
előző év 0 0 0 0 0 

2013. évi 17 652 584 0 0 18 236 

Index %      

Összes 30 napon túli 

vevőtartozás 

előző év 0 0 0 0 0 

2013. évi 100 581 52 122 0 0 152 703 

Index %      

 

 

Szállítói kapcsolatok 

 

Tartós, gazdaságos és költségtakarékos kapcsolatok kialakítására törekedtünk a szállítói 

kapcsolatainknál. Ennek megvalósítása érdekében elsősorban a városban illetve a megyén 

belüli cégektől (készletező, közvetlen gyártók) szerezzük be a szükséges anyagokat. Megyén 

túli anyagbeszerzésekre csak speciális anyagok esetében került sor. 

Legnagyobb szállítói partnereink körét meghatározza a tevékenységünk jellege is. A 

közszolgáltatás ellátásához villamos energiára, speciális vízszerelési anyagokra, vízkezelő 

vegyszerekre, üzemanyagra van jelentős mértékben szükség. Ezen tételek teszik ki a szállítói 

állománynak 22 %-át. 
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Legnagyobb szállítói partnereink: 

- E-ON Nyrt. (villamos energia, gáz) 

- MOL Nyrt  

- KRISTÁLY Kft. (vízszerelési anyagok) 

- INTEREX WAGA Kft. (vízszerelési anyagok) 

-  Lingofon Kft., Allied Solutions Kft. (vízkezelő vegyszerek) 

 

3.) Gazdálkodás, jövedelmezőség 

A Zrt. biztonságos szolgáltatásának, pozitív gazdálkodásának alapfeltétele, hogy az ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatás díjbevétele fedezze a műszakilag indokolt üzemeltetési és fenntartási 

ráfordításokat. 

Ennek megvalósítása érdekében mindenkitől fegyelmezett gazdálkodást követeltünk meg, a 

bevételek és a költségek folyamatos kontrollingja valósult meg. 

Település szintű kontrolling rendszert tűztünk ki célul, ennek megfelelően a főkönyvi 

nyilvántartásunk is ilyen részletezettségű. 

Természetesen a gazdálkodás során vannak olyan tényezők, amelyek tőlünk kívülálló okok 

miatt befolyásolhatják a jövedelmezőséget. Ilyenek az euro ingadozása miatti szállítói 

kötelezettség növekedések (E.ON szerződés, víz- és szennyvíztisztításban alkalmazott 

vegyszerek beszerzése). 

 

Bevételek (2013. június 1 – 2013. december 31.) 

A Zrt. 2013 évben realizált üzemi szintű bevétele 1 355 885 e Ft volt. Ebből az értékesítési 

nettó árbevétel 1 333 930 e Ft, az alaptevékenységen kívüli tevékenységek árbevétele 21 519 e 

Ft volt. Az alaptevékenységen kívüli bevételek az alábbiakból származnak: 

• Megrendelésre végzett karbantartás, vízórajavítás 

• Építési tevékenység 

• Eladott áruk és szolgáltatások 

• Ártalmatlanításra átvett szippantott szennyvíz 

 

Ráfordítások (2013. június 1 – 2013. december 31.) 

2013. évben az értékesítés közvetlen és közvetett költségei összesen  1 238 014 e Ft volt. 
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Költséggazdálkodásunkat a beszámolási időszakban takarékosság jellemezte, törekedtünk a 

műszakilag indokolt költségfelhasználásra, a kiadások pénzügyi terv szerinti ütemezésére. 

 

Eredmény, jövedelmezőség 

 

Az üzemi tevékenység eredménye 5 615 e Ft, amelyet a pénzügyi műveletek eredménye 330 e 

Ft-tal csökkent, valamint a rendkívüli eredmény 37 e Ft-tal növeli. 

A beszámolási időszak adózás előtti eredménye 5 322 e Ft, mely eredmény alakulását a 7. sz. 

melléklet részletezi.  

Adófizetési kötelezettség levezetése 
 
Társasági adó 
 
Eredmény szerinti adóalap megállapítása 
 

2013 évi adózás előtti eredmény     5 322 e Ft 
Adóalapot növelő: számviteli törvény sz. écs 27 935 e Ft 
Adóalapot csökkentő: adótv. szerinti écs  27 600 e Ft 
Adóalap        5 657 e Ft 

 
Jövedelem (nyereség) minimum megállapítása 

Összes bevétel            1 355 885 e Ft 
bevételt csökkentő. közvetített szolgáltatások    2 492 e Ft 
Korrigált összes bevétel           1 353 393 e Ft 
Jövedelem (nyereség) minimum (2%)   27 068 e Ft 

 
Mivel a jövedelem (nyereség) minimum alapján megállapított adóalap nagyobb, mint az 
eredmény szerinti adóalap, ezért a jövedelem minimum alapján kell a társasági adót 
megállapítani és megfizetni. 
 
 2013. évi adóalap      27 068 e Ft 

2013. évi társasági adófizetési kötelezettség (10 %)   2 707 e Ft 
 
Az energiaellátók jövedelemadója 
 

Adózás előtti eredmény     5 322 e Ft 
csökkentő tétel: adott támogatás       344 e Ft 
növelő tétel: kapott támogatás       381 e Ft 
Jövedelemadó alapja      5 359 e Ft 
Jövedelemadó összege (31%)    1 661 e Ft 
 
2013. évi energiaellátók jövedelemadó fizetési kötelezettsége 1 661 e Ft 

 
Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2013. évi adózott eredménye 954 eFt. 



 15

Beruházások 

 

Beruházások év végi teljesítmény értéke 23 431 e Ft. Ebből nagy értékű beruházás és 

értéknövelő felújítás összege: 21 539 e Ft, valamint a kis értékű (100 E Ft alatti) beruházások 

1 892 e Ft-ot tett ki.  

Beruházások jelentős részét azok az informatikai eszközök, szoftverek teszik ki, amelyek a 

társaság működéséhez szükségesek voltak, mind a könyvvezetéshez és a számlázáshoz, illetve 

az irányítás technika megvalósításához. 

A kis értékű beruházások az újonnan kialakított üzemigazgatóságok dolgozóinak beszerzett 

hiányzó kéziszerszámok, kisebb eszközök, iroda bútor beszerzéséből tevődik össze. 

 

Vagyoni, pénzügyi helyzet 

 

Eszközök források alakulása: 

Az összesített nettó eszközállomány értéke 951 561 e Ft, melyen belül a befektetett eszközök 

részaránya 25,89 %, a forgóeszközöké 73,78 % . 

 

Az eszközök záró állománya a 2013. I. 1-i 1 202 e Ft nyitó állományhoz 950 359 e Ft 

növekedést mutat, melynek összetevői: 

- befektetett eszköz növekedés  246 361 e Ft 

- forgóeszköz növekedés 700 833 e Ft 

- aktív időbeli elhatárolás növekedés 3 165 e Ft 

 Összesen: 950 359 e Ft 

 

A Zrt. saját tőke állománya: 264 224 e Ft 

Hosszú lejáratú kötelezettsége: 0 e Ft 

Az üzemeltetésre átvett eszközállomány értéke a vagyonértékelések alapján 23 417 555 e Ft. 

 

Pénzügyi helyzet: 

2013. év a társaság működésében az első üzleti évet jelenti, és ez sem volt egy teljes naptári 

év, mivel a Zrt. június 1-el kezdte meg tevékenységét. 

A tulajdonosi kör. határozata alapján a Zrt. vezetője felhatalmazást kapott 400 millió Ft hitel 

felvételére a cég működéséhez, likviditásának biztosításához. 
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A racionális gazdálkodás eredményeként a Zrt. likviditási helyzete az év folyamán kielégítő 

volt, fizetési kötelezettségeit a költségvetés felé határidőre, maradéktalanul teljesítette, a 

szállítók vonatkozásában pedig egyedi megállapodások, egyezségek alapján részletekben 

teljesített vagy fizetési határidő módosítással élt. 

Az év során a szükséges karbantartások, üzemeltetési feladatok teljesültek, nem maradtak el 

finanszírozási gondok miatt. 

A Zrt. a dolgozók munkabérét, juttatásait mindig határidőre teljesítette pénzügyileg. 

A tulajdonos Önkormányzatok víziközmű vagyonának vagyonértékelését teljes mértékben 

finanszírozta 77 866 e Ft összegben. 

Mindezek alapján a Zrt. vezetése úgy döntött, hogy 2013. évben nem vesz fel 400 millió Ft 

hitelt, hanem csak 50 millió Ft nagyságú folyószámla hitelkeretet köt a számlavezető 

pénzintézettel. 

 

A társaságnál 2013. december 31-én: 

Pénzeszközök állománya: 145 789 e Ft. 

 

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét, likviditását a 6. sz. melléklet szerinti pénzügyi 

mutatók szemléltetik, melyek értékelésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy csak 7 hónap 

adatai vannak és nincs összehasonlítási alap, mivel a Zrt. a működését 2013. június 1-én 

kezdte meg. 

 

A Zrt. rövid lejáratú kötelezettsége: 596 929 e Ft 

A kötelezettségek teljesítésére a követelések és a pénzeszközök összege megfelelő fedezetet 

biztosít. 

Követelések:   538 753 e Ft 

Pénzeszközök:  145 789 e Ft 

Összesen:  684 542 e Ft 

 

A társaság kötelezettségeinek eleget tett, a pénzügyi likviditása az év során megfelelő volt. 

 

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerint a víziközműveket üzemeltető működési 

engedéllyel rendelkező társaságoknak meg kell felelniük az alábbi mutatószámok 

határértékeinek. Ellenkező esetben a működési engedély visszavonását eredményezheti. 
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Mutatószám meghatározása 

58/2013 (II. 27.) 

Korm. rend. szerinti 

határérték 

E.R.Ö.V. ZRt-nél 

2013. évi 

gazdálkodási 

adatai 

tőkeerősségi mutató= 

 
>= 0,3 0,3 

eladósodottsági mutató= 

 
<=0,65 0,59 

likviditási mutató = 

 
>=1,0 1,15 

 

 

Mindezek alapján látható, hogy teljes mértékben megfelelt 2013-ban a Zrt. a fenti 

előírásoknak. 

 

 

5.) Munkaerőhelyzet, bérpolitika 

 

Termelési-szolgáltatási feladatainkat a beszámolási időszakban átlagos 192 fő teljes 

munkaidős és 9 fő részmunkaidős foglalkoztatásával láttuk el.  

A létszámadatokat a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

2013. évben minden munkavállaló munkajogi jogutódlással került a társasághoz, az előző 

munkáltatójánál érvényes munkabérével. 

Az év során bérrendezés nem történt. 
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Összegezve: 

A Zrt. 2013. évre előirányzott főbb termelési, gazdálkodási célkitűzéseit teljesítette: 

- a közüzemi szolgáltatásokat a fogyasztói igényeknek megfelelően, magas színvonalon 

biztosította, 

- eszköz és pénzgazdálkodása az év folyamán tervszerű, kiegyensúlyozott volt. 

 

 

Ennek alapján kérjük, hogy a Taggyűlés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. üzleti jelentését és 

éves mérleg-beszámolóját fogadja el azzal, hogy: 

 

• a 2013. évi mérlegét 951 561 e Ft főösszeggel állapítsa meg és fogadja el.  

• a beszámolási év adózás előtti eredményét 5 322 e Ft-os összeggel állapítsa meg. 

• a 2013. év mérleg szerinti eredményét 954 e Ft összegben állapítsa meg 

 

 

Szekszárd, 2014. április 30. 

 

 

Artim Andrásné 

vezérigazgató 
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1. számú melléklet 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. volumenek 
2013. június-december 

m3 

Üzemigazgatóság Település Vízértékesítés Szennyvízelveztés 

Szekszárd 

Aparhant 24 732,00    

Bikács 11 081,00    

Decs 0,00  29 419,00  

Fadd 82 695,00  73 510,00  

Felsőnána 8 633,00    

Kéty 10 196,00    

Mezőfalva 59 094,00    

Mucsfa 5 950,00    

Nagyvejke 2 857,00    

Őcsény 39 439,00  35 799,00  

Sióagárd 26 732,00  20 808,00  

Szekszárd 826 808,00  972 554,00  

Tevel  21 358,00  18 714,00  

Závod 0,00    

Zomba 36 347,00    

  Összesen: 1 155 922,00  1 150 804,00  

Bátaszék 

Alsónána 11 614,00  10 540,00  

Alsónyék 13 551,00    

Báta 25 646,00  15 747,00  

Bátaapáti 8 268,00  7 274,00  

Bátaszék 151 246,00  135 122,00  

Decs 61 097,00    

Grábóc 2 168,00    

Mórágy 10 789,00  9 499,00  

Pörböly 11 732,00    

Sárpilis 9 639,00  8 004,00  

Szálka 15 804,00  13 051,00  

Várdomb 20 125,00  15 288,00  

  Összesen: 341 679,00  214 525,00  

Tolna 

Bogyiszló 29 845,00  24 001,00  

Fácánkert 9 712,00  8 563,00  

Tolna 223 385,00  191 806,00  

  Összesen: 262 942,00  224 370,00  

Szedres 

Harc 18 565,00  13 044,00  

Kajdacs 24 147,00    

Kölesd 25 623,00  16 069,00  

Kistormás 4 039,00  2 439,00  

Medina 15 355,00  11 497,00  

Szedres 50 302,00  40 480,00  

  Összesen: 138 031,00  83 529,00  

Gyönk 

Diósberény 4 608,00    

Gyönk 46 229,00  34 578,00  

Keszőhidegkút 2 571,00    

Mucsi 4 038,00    

Murga 760,00    

Regöly 19 353,00    

Szakadát 3 091,00  2 677,00  

Szakály 2 808,00    

Szárazd 2 848,00    

Udvari 4 621,00    

Varsád 4 478,00  2 836,00  

  Összesen: 95 405,00  40 091,00  

Hőgyész Dúzs 3 661,00    

  Hőgyész 45 080,00  37 887,00  

  Kalaznó 2 714,00    

  Szakály 20 003,00    

  Összesen: 71 458,00  37 887,00  

Mindösszesen: 2 065 437,00  1 751 206,00  

6. számú melléklet 
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VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET MUTATÓI 

Megnevezés Mutató számítása 

Mutató % 

  
2013.évi 

tény 

Tárgyi eszközök aránya 
Tárgyi eszközök értéke 

  25,4 
Összes eszközök értéke 

Forgóeszközök aránya 
Forgóeszközök értéke 

  73,8 
Összes eszközök értéke 

Tőkeellátottság Saját tőke   27,8 
Összes forrás 

Források aránya 
Kötelezettségek 

  225,9 
Saját tőke 

Likvidítás 
Likvid aktívák 

  114,7 
Likvid passzívák 

Árbevétel arányos 
jövedelmezőség 

Adózás előtti eredmény 
  0,4 

nettó árbev+egyéb bev 

Eszközarányos  
jövedelmezőség 

Adózás előtti eredmény   0,56 
Összes eszközök értéke 

Vagyonarányos  
jövedelmezőség 

Adózás előtti eredmény 
  2,0 

Saját tőke 
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7. számú melléklet 
 

JÖVEDELMEZŐSÉG, EREDMÉNY ALAKULÁSA TEVÉKENYSÉGEKRE ÖSSZESEN 
Adatok: E Ft-ban  

Megnevezés 2012.évi tény  
2013. évi 

tény 

Eredményre gyakorolt 
hatás 

         +          - 

Bevételek         

1. Belföldi értékesítés nettó árbev   1 332 133   1 332 133     

2.Exportértékesítés nettó árbev         

3. Nettó árbevétel össszesen (1+2) 0   1 332 133   1 332 133     

4. Egyéb bevételek   21 347   21 347     

5. Üzemi szintű bevétel (3+4) 0   1 353 480   1 353 480     

6. Pénzügyi műv bevétele   55   55     

7. Rendkívüli bevételek   381   381     

8. Bevételek összesen (5+6+7) 0   1 353 916   1 353 916     

Ráfordítások         

9. Ért. elsz. kvetlen önktg.   876 411     876 411   

10. Eladott áruk besz. értéke   0   0     

11. Eladott szolg.értéke   2 492   2 492     

12. Ért. közvetlen ktg (9+10+11) 0   878 903     878 903   

13. Ért, forg. ktg. - -     

14. Igazgatási ktg.   291 930     291 930   

15. Egyéb általános ktg. 1   67 181     67 180   

16. Ért. közvetett ktg. (13+14+15) 1   359 111     359 110   

17. Egyéb ráfordítások   109 851     109 851   
18. Üzemi szintű ráf. össz 
(12+16+17) 1   1 347 865     1 347 864   

19. Pénzügyi ráfordítások   385     385   

20. Rendkívüli ráfordítások   344     344   

21. Ráfordítások összesen: 1   1 348 594     1 348 593   

EREDMÉNY         

22. Üzemi szintű eredmény (5-18) -1   5 615   5 616     

23. Pénzügyi műv. ered. (6-19) 0   -330   -330     

24. Rendkívüli eredmény (7-20) 0   37   37     
25. Adózás előtti eredmény 
(22+23+24) -1   5 322   5 323     

26. Társasági adó befiz.köt.   4 368     4 368   

27. Osztalék befiz. köt.       0   

28. Mérleg szerinti eredmény (25-26) -1   954   955     
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10. számú melléklet 

Létszámadatok 

Létszám összetétele 2013. év tény 

Megnevezés 
Létszám Üzemigazgatóságonként f ő 

Szekszárd  Bátaszék  Tolna  Szedres  Gyönk  Hőgyész  Összesen:  

Teljes munkaidős fizikai 69   16   19   7   11   4   126   
Teljes munkaidős szellemi 42   10   9   2   3   0   66   
Teljes munkaid ős összesen 111   26   28   9   14   4   192   
Részmunkaidős, nyugdíjas 6   1   0   0   0   2   9   
Megbízási jogviszony 12   0   0   0   0   2   14   
Összes foglalkoztatott 
létszám: 117   27   28   9   14   6   201   

 


