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A Vezérigazgató beszámolója 
 

Az elmúlt év is mozgalmasra sikerült, sok kihívást állított részvénytársaságunk elé. 

Természetesen elsősorban, mint szolgáltató vállalat, tevékenységünket-eredményeinket sok külső 

tényező is befolyásolja, ezek között csak a legfontosabbakat említeném: az általános gazdasági helyzet, az 

alacsony rácsatlakozási kedv, a háztartásokon belüli vízpazarlás csökkenése és a fogyasztás folyamatos 

ésszerűsítése. 

A 2019-es év legfontosabb célkitűzései és kihívásai a következők voltak: 

1. Biztosítani a minőségileg megfelelő, folyamatos ivóvíz- és csatorna közműszolgáltatást az általunk 

üzemeltetett rendszerekben, ezen rendszerek szakszerű karbantartását, illetve folyamatos jobbítását. 

2. Biztosítani az EU-us Pályázat keretén belül megvalósított beruházások szakszerű üzemeltetését és 

érvényesíteni az ide kapcsolódó jótállásokat. 

3. Tovább növelni a 2018-ban átvett Udvarhelyi és Parajdi rendszerek hatékonyságát és üzemelési 

biztonságát. 

4. Minél jobban és gyorsabban előkészíteni a 2014-2020-as EU-ciklushoz (POIM) a pályázatot és gyűjteni az 

ehhez szükséges önrészt.  

5. A vállalat hatékonyságának folyamatos növelése a következő konkrét tulajdonosi elvárások teljesítésén 

keresztül: 

a) Szakszerűen és minél hatékonyabban működtetni az új eszközöket (kidugó autók, kotrógépek, 

CCTV, cső és töréskereső labor stb.), új tevékenységeket (GIS-térinformatika, SCADA-távkövetés és 

távvezérlés) és az újonnan épített több mint 238 km fővezetéket és 19.200 bekötést a telekhatárig. 

b) Az új tevékenységek és kihívások mellett az alkalmazottak létszáma ne nőjön, a cég zavartalanul és 

még jobban működjön tovább. 

c) Úgy gazdálkodni, hogy év végére minimum 1.150.000 lej jövedelmet termeljen. 

Az Rt. összbevétele 33.998.567 lej és az összráfordítása 24.444.731 lej volt a 2019-es folyamán. Az 

kettő közti különbségből, a speciális fejlesztési alapban (IID) 8.375.626 lej képződött és az évet 1.178.210 lej 

bruttó nyereséggel zártuk. 

A speciális fejlesztési alapból 2019-ben az előző időszakokra vonatkozón 1.227.620 lejt fizettük ki 

haszonbér, osztalék és profitadó címen a Csíkszereda városánál végzett Számvevőszéki ellenőrzés 

megállapításai alapján és ebből fizettük a PIU pályázati iroda béreit is 651.021 lej értékben. 

Az EU-s pályázatok önrészére a speciális alapban állampapírokban 2023-as lejárattal 13.246.879 lej van 

lekötve és az IID-s folyószámláinkon 46.130 lej volt összesen 2019. december 31-én. 

Az önkormányzatoknak a 2019-es évre 322.601 lej haszonbérleti díjat fizettük.   

A 2019-ban elért gazdasági eredményeinkhez, az alaptevékenységen kívül, nagyban hozzájárultak a 

hibaelhárító csoportokkal végzett fejlesztési-beruházási és más jellegű bérmunkák is. 

 

Szolgáltatási terület 

Szolgáltatási területünk 2019. év folyamán nem bővült, így elmondható hogy 2019. év végén továbbra 

is  26 önkormányzat területén - 3 városban és 23 községben szolgáltatunk, amelyek a következők:  Csíkszereda, 

Székelyudvarhely, Szentegyháza, Parajd, Csíkszépvíz, Csíkpálfalva, Csíkszentlélek, Csíkszentmihály, Csíkrákos, 



2 
 

Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkkozmás, Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva, 

Csíkszenttamás, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Zetelaka, Máréfalva, Fenyéd, Oroszhegy, Boldogfalva, Bögöz és 

Homoródszentmárton. 

A szolgáltatási területünkön 141.119 ember él, és ebből 114.698 (81,28) lakost látunk el ivóvízzel, 

illetve 126.355 lakosból 89.104 lakostól gyűjtjük össze a szennyvizet (70,52%) vagyis ennyi lakos van 

rácsatlakozva a szennyvízhálózatra.  

A. Alaptevékenység 

Ivóvíz 

A nyersvizet mélységi és felszíni vízkészletekből nyerjük. A 15 vízműben 2019 folyamán 9.049.711 m3 

ivóvizet termeltünk, amiből 4.687.894 m3–t adtunk el. Cégszinten a 2019-as hálózati vízveszteség (NRW) 

48,20%, 13,28 m3/nap/km  ezen belül Csíkszeredában 20,58% volt. 

Az ivóvizet 116 km szállító vezetéken, 616 km elosztó vezetéken, több mint 32 300 bekötésen, 23.795 

szerződés alapján juttatjuk el a fogyasztókhoz. 

Szolgáltatási területünkön mennyiségi gondjaink csak nagyon ritkán a homoródi munkaponton vannak.    

Minden más településen biztonságosnak és elégségesnek mondható a rendelkezésünkre bocsátott 

ivóvízforrás. 

Komolyabb minőségi gondjaink csak Csíkkozmáson vannak, főleg kitartó esőzésekkor. 

Az ivóvízminőség szolgáltatási területünkön nagyon jó vagy jó, az előírásoknak megfelel, folyamatosan 

ellenőrzik a saját, illetve a Közegészségügy szakemberei. 

Továbbra is gondot jelent a vidéki rendszereknél az aránylag kis rácsatlakozási arány, illetve az 

alternatív ingyenes rendszerek működése. 

 

Szennyvíz 

460 km gyűjtővezetéken, több mint 23 500 bekötésen és 162 átemelő állomáson 13.253 szerződés 

alapján 7.915.386 m3 szennyvizet gyűjtöttünk össze 2019 folyamán, és ezt 12 derítőállomáson tisztítottuk meg. 

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy az általunk üzemeltetett szennyvíztelepek által megtisztított vizek 

minősége több mint 95%-ban megfelel az előírásoknak. 

Ez alól kivételek a homoród-fürdői nagyon régi, elavult mechanikus, valamint a csíkborzsovai, parajdi 

és a fenyédi Resetilovs típusú technológiával üzemelő nagyon energiaigényes derítők, sajnos az ilyen típusúak 

nem működnek jól sehol az országban. 

Mindamellett mind a 3 állomás működik, hosszú távon a POIM keretén belül a borzsovait ki lehet majd 

váltani kb. 3 km szennyvízcsatorna megépítésével, a csicsói szennyvízrendszerbe való becsatlakoztatással, a 

fenyédi szennyvizeket az Udvarhelyi rendszerbe lehet bekötni és Parajdon a mostanival, egy párhuzamos 

derítőállomással való bővítést javasoltunk, mint megoldás. 

A derítőállomások mellett nagyon sok gondot okozott és okoz a most már 162 átemelőben levő 

szivattyúk és automatikák karbantartása és javítása. 
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Nagyon sok energiát kellett fektetni a Felcsíki önkormányzati szennyvíz rendszerek részleges 

elindítására, ez a tevékenység még most sem zárult le teljesen. 

Udvarhely és Parajd átvétele után, a szennyvíz hálózat karbantartó gépeinket újra kellett osztanunk, de 

sajnos így is nehezen tudjuk elvégezni a szükséges állandó karbantartási munkákat, ebbe nagyon sokszor az 

önkormányzatoknak dolgozó főleg utász építőcégek is vastagon „besegítenek”. 

A POIM keretében megpályázott újabb célgépek és berendezések, remélem hosszú távra is megoldják 

ezt a mostani problémát 

 

B. Benchmarking 

Minden évben megméretettünk az ARA (Román országos vízügyi szövetség) által, összehasonlítanak 

Románia 41 megyei-regionális szolgáltatójával, dióhéjban 2019 folyamán feljöttünk méret szerint (az éves 

bevételek alapján) a 30-ik helyre, az áraink víz+csatorna még mindig kisebbek az országos átlagnál, de továbbra 

is a legkisebb személyzettel és nagyon hatékonyan dolgozunk. 

 

C.EU-s pályázat. 

Az alaptevékenység a tegnapról és a máról, a mindennapokról szól elsősorban. 

 Nagyon fontos, hisz erre kell mindig építkezni, viszont részvénytársaságunk életében legalább 

ugyanilyen fontos a jövő, amihez az EU-s pályázat segített az első nagyobb lépéseket megtenni. 

Miután a 200 millió lejes POS I-es pályázatot sikerült sikeresen lezárni, a véglegesen átvett 

beruházásokat szétosztani és önkormányzati közvagyonba juttatni, minden erőnkkel a POIM pályázatra 

készülünk.   

A 2019-es többszöri Bukaresti egyeztetések után, nyugodtan kijelenthetjük, hogy sikerült szinte 

mindenben megegyezni és már csak a hatástanulmány végső formáját várják. 

A hatástanulmány, a környezetvédelmi engedély és a zonális rendészeti tervek alakulásáról a PIU 

pályázati iroda készített egy rövid külön beszámolót ezért én ennél jobban nem is részletezem. 

Remélem, hogy a Greenviro elég erőt tud mozgósítani ahhoz, hogy a pályázatunk mielőbb kész legyen 

és elbírálásra az AM asztalára tudjon kerülni. 

 

Csíkszereda, 2020. április 14. 

 

Bogáti Csaba, vezérigazgató  


