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HATÁROZAT 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi  

éves beszámolójáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva az alábbi 

határozatot hozom: 

 

1. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 2019. évi éves 

beszámolóját 971.546 eFt eszköz és azzal egyező forrás végösszeggel 483 eFt adózott 

eredménnyel a mellékletben szereplő tartalommal elfogadom. 

2. Hozzájárulok a Zrt. adózott eredményének eredménytartalékba történő 

áthelyezéséhez.  

 

3. Az elmúlt években a Zrt. üzleti tervéről Képviselő-testületünk a beszámolóval egyidejűleg 

döntést hozott, így kérem tájékoztatását a Zrt. 2020. évi Üzleti tervének elkészítéséről 

különös tekintettel a Tiszavasvári üzemegységet érintő kimagasló (-42.211 eFt) 

veszteségre. 

4. Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonosi álláspontját a Zrt. 2020. 05. 29.-én 

megtartandó közgyűlésén e határozatban foglaltaknak megfelelően képviselem. 
 

5. Jelen határozatról a Zrt. igazgatóságának elnökét, illetve a tiszavasvári üzemigazgatóság 

elnökét tájékoztatom. 
 

 

INDOKOLÁS 

 

A Zrt. igazgatóságának tájékoztatása alapján 2020. május 29. napján a Zrt. közgyűlést fog 

tartani. Melynek egyik napirendi pontja az elkészített 2019. évi éves beszámoló. Erről 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak döntenie szükséges. 

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. 

rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu


Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a 

polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes 

működése érdekében intézkedni. 

 

Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem.   

 

 

Tiszavasvári, 2020. május 28. 

 

 Szőke Zoltán 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

90/2020. számú határozat melléklete 

 



















 
 

 

 

 

























































































































































 
 

 

 

 



Beszámoló 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.  

Tiszavasvári Üzemigazgatóság  

Tiszavasvári Üzemegységének  

2019. évi gazdálkodási tevékenységéről 
 

1, A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári üzemegység 

ivóvíz és szennyvízszolgáltatásának bemutatása 
 

Az ivóvíz szolgáltatást Tiszavasvári és Szorgalmatos településeken végeztük, a következő 

gerincvezeték hosszban: 

 

- Tiszavasváriban  75,6 km gerincvezeték 

32,5 km bekötővezeték 

             108,1 km összvezeték, 

- Szorgalmatoson     6,3 km gerincvezeték 

                                2,7 km bekötővezeték 

     9,0 km összvezeték, 

 Összesen  81,9 km gerincvezeték 

35,2 km bekötővezeték 

             117,1 km összvezeték segítségével, 

 

5 vízkitermelő kútból jelenleg 2 termelő kútra támaszkodva. Az ellátottság vízszolgáltatás 

szempontjából közel 100 %-os. 

A víztisztító mű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint 3.520 m
3
/nap. A víztisztító 

műhöz tartozó 4 db víztároló összes térfogata 900 m
3
 

A napi maximális kitermelés 2019. évben        1.800 m
3
, 

Fogyasztási helyek száma:

 

Tiszavasvári Szorgalmatos összesen Tiszavasvári Szorgalmatos összesen Tiszavasvári Szorgalmatos összesen

Lakosság 4714 347 5061 3652 265 3917 1062 82 1147

Közület 336 17 354 266 9 275 71 8 80

Összesen 5051 364 5415 3918 274 4192 1133 90 1227

Ivóvíz fogyasztási helyek száma Csatornaszolg.igénybe vevők Csatornára rá nem kötött vízfogyasztók

 
 

 

A szennyvízcsatorna hálózat hossza: 

 

- Tiszavasváriban  79,2 km gerincvezeték 

27,5 km bekötővezeték 

             106,7 km összvezeték, 



- Szorgalmatoson   10,2 km gerincvezeték 

                                3,9 km bekötővezeték 

              14,1 km összvezeték, 

 Összesen  89,4 km gerincvezeték 

31,4 km bekötővezeték 

             120,8 km összvezeték áll rendelkezésre. 

 

 

 

A szennyvízátemelők száma összesen 

 

- Tiszavasváriban régi: 9 db + 1 végátemelő, 

   Új: 17 db + 1 új végátemelő, 

- Szorgalmatoson    új:    2 db + 1 végátemelő,    

    Összesen:        28 db + 3 végátemelő. 

 

 

A tisztítótelep által az élővízbe kibocsátott tisztított víz paraméterei jó időben az előírt 

határérték alatt maradnak, viszont az I. és IV. negyedévben a hőmérséklet jelentősen fagypont 

alatt maradása esetén rendszeresen nehézséget okoz a tisztítás.  

 

2. A Tiszavasvári Üzemegység 2019. évi árbevétel kiértékelése 

 

2019. évi vízszolgáltatási árbevételünk sajnos csökkent 2018. évhez viszonyítva. Oka, hogy 

2019 évben 2018 évhez viszonyítva nem volt jelentősebb száraz időszak, nem volt több a 

melegebb napok száma. A téli időjárás is kedvezőbb volt, így a téli vízóra elfagyások is 

elmaradtak.  

 

Ivóvíz értékesítés (m
3
) 

2018.  2019 

446.412 436 870 

Szennyvízelvezetés (m
3
) 375.540 371 212 

 

 

Vízdíj bevétel (e/Ft) 
2018.  2019  

103.738 101 754 

Szennyvíz díj (e/Ft) 88.574 87 455 

 

Az üzemegység 2019. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. táblázat: 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. 

 
  

 
Tiszavasvári Üzemigazgatóság 

 
  

 
Tiszavasvári Üzemegység 

 
  

 

  
  

    

 
  

 

  
  

 

  
  

 

2019 évi. Értékelés 
 

  
 

  
  

 Bevétel:  
 

  
 

Megnevezés 
Tiszavasvári Szorgalmatos 

  2018. év 2019. év 
2019. év 

terv 

ALAPADATOK :       

Ivóvíz értékesítés               m3 446 412 436 870 440 000 

Szennyvízelvezetés           m3 375 540 371 212 330 000 

Fogyasztói egyenérték-szám 14 754 14 754 14 751 

ÁRBEVÉTELEK :       

Vízdíjbevételek:    103 738 101 754 102 000 

Csatornadíjak:  88 574 87 455 85 000 

Szipp.sz.víz elh.bev.-e 602 493 5 000 

Megrendeléses munka víz 3 577 2 328 5 000 

Megrendeléses munka szennyvíz 717 1 352 40 000 

Egyéb térítés ell.végzett szolg. 2 444 3 078 0 

Átvett szennyvíz 54 177 15 493 0 

Előző évi helyesbítés KözműFHJ 0 0 0 

Árbevétel mindösszesen: 253 829 211 953 237 000 

Saját rezsi beruházás akt.értéke 66 38 0 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt.       

        

 
      

 

A vízszolgáltatási bevétel csökkenése mellett fontos tényező, hogy sajnos a 

Tiszavasváriban működő vágóhíd üzem szinte egész évben nem működött. Ez sajnos a 

díjbevételt nagymértékben csökkentette, mely a 2019. évi eredményünket is nagyban 

befolyásolta!!! 

 



2019. évben továbbra is a „díjbefagyasztás” negatív oldalát tapasztalhattuk meg. Sajnos a 

rezsicsökkentés és a 6. éve változatlan vízdíjak nagyban befolyásolják a település víz-, és 

szennyvízdíj bevételét. Csak Tiszavasvári és Szorgalmatos településen a rezsicsökkentés 

eredményeként közel 40 millió Ft bevétel kiesés tapasztalható, nem beleszámolva a 6 éve 

változatlan árból számított bevétel hiányát. 

 

Tiszavasváriban jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 572 Ft / m
3 

rezsicsökkentett áron. 

 

Ha csak a 2019. évi Tiszavasvári településre kimutatott veszteséggel és a 2019. évben 

értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 96 Ft-al növelt víz/csatornadíj 

alkalmazása válna szükségessé / tehát legalább 668 Ft / m
3 

/. 

 

Ez a díj azonban csak a 0-s eredményt tenné lehetővé, egyéb, az ivóvíz és szennyvízhálózaton 

lévő, a csőtörések számát nagymértékben csökkentő víziközmű csővezeték cseréjét még így 

sem. 

 

 

 

3. A Tiszavasvári Üzemegység 2019. évi működési költség kielemzése 

2019. évben jelentősen nőttek a víziközmű rendszerre felhasznált műszaki anyagok 

költségei. Oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nőtt a 

csőtörések száma. Továbbá több tűzcsap, illetve tolózár is nagyjavításra, illetve cserére 

szorult. Folyamatosak a szennyvíztelepi és vízműtelepi javítás/karbantartási költségeink 

növekedése is, mely szintén a rendszer elöregedését jelzi! 

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. Ennek fő oka, hogy 2019 

évben 2 munkatársunk gyermeket várt, így az Ő munkájuk tovább folytatására új 

munkatárs felvétele vált szükségessé, tehát huzamosabb ideig, a betanulási időszakban, 

ugyanazon munkakörben 2 fő dolgozott. További ok, a 2019. évi kötelező minimálbér 

emelkedés költségnövelő hatása, mely szinte az összes munkatársunk bérezését 

érintette.  Így, csak a béremelés mértéke, több mint 10 millió Ft-al növelte 

költségeinket, változatlan árbevétel mellett! 

A HBVSZ Zrt. Közgyűlése döntése alapján 2019. év december hónapban fél havi 

munkabért kapott minden munkatársunk, mely összeg szintén hozzájárult költségeink 

növekedéséhez, ellenben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több 30 éve itt dolgozó 

munkatársaink lehetőség szerint ne hagyják el ezt a szakterületet. 
Könyveléstechnikai okokból a 365 napon túli kintlévőségekre értékvesztés kerül 

elszámolásra. Ez alapján bizonyos kintlévőségek költségként jelennek meg 2019. évben is, 

azonban amennyiben ezek a kintlévőségek befolynak, az adott évben eredmény növelő 

tényezőként jelentkeznek. Így ez a költség jelenleg csak virtuális költséget jelent. 

 

 

 

1. sz. táblázat 

A Tiszavasvári Üzemigazgatóság 2019. évi költségei 

 

Költségek összesen        



Megnevezés 
Tiszavasvári Szorgalmatos 

  2018. év 2019. év 
2019. év 

terv 

Műszaki anyag 7 631 8 282 8 000 

Vegyi anyag 2 100 2 364 1 800 

Villanyáram 19 723 23 439 18 000 

Gáz 1 010 800 1 010 

Üzemanyag 4 796 5 564 4 000 

Nyomtatvány, irodaszer 936 983 1 000 

Egyéb anyag, fogyóeszköz 4 712 2 455 2 000 

Átvett víz 0 0 0 

Javítás, szervizkts. 5 229 6 967 5 500 

víziközmű vagyon bérleti dij 5 263 5 572 5 100 

Egyéb bérleti dij  593 586 500 

Szállítási kts. 1 426 4 256 1 000 

Utazási, kiküld. kts. 356 390 100 

Posta, telefon 3 572 3 427 3 000 

Laborvizsgálati díj 5 922 4 743 5 800 

Szakértői díjak 0 0 0 

Átadott szennyvíz költsége 53 246 23 092 50 000 

Ig.bevett egyéb.szolg. 5 094 307 3 500 

Vízhaszn.és körny.terh.d 3 681 4 246 3 400 

Bankköltség 0 0 0 

Biztosítási díj 276 264 280 

Egyéb szolg.(hatósági.díj) 268 268 300 

Munkabér kts. 84 012 94 280 90 000 

Bérjárulék+eho.+szkhj 17 190 18 483 18 300 

Bérjellegű egyéb ktg 1 053 1 570 1 000 

cafetéria 3 249 686 3 500 

Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja 623 61 700 

Értékcsökk. leírás 3 568 4 265 3 400 

Költségek összesen 235 529 217 350 231 190 

Közműadó (125,- Ft/fm) 21 058 21 058 22 013 

Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.) 2 213 2 213 2 370 

Helyi adók (ip.űzési, gjmű) 2 915 2 870 2 800 

Innovációs járulék  568 579 550 

Összes üzemegység költség 262 283 244 070 258 923 

ÁRBEVÉTEL+Saját rezsis beruházás össz.: 253 895 211 991 237 000 

Üzemi eredmény -8 388 -32 079 -21 923 

Általános költség (m3.ar.) 16 310 15 877 15 000 

Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási 
eredmény: -24 698 -47 956 -36 923 

Egyéb ráfordítások összesen 20 273 14 454 0 

Ért. Tárgyi eszköz költsége 12 102 6 736 0 

Elengedett követelés 0 0 0 

Behajthatatlan követelés  leírása 33 1 465 0 

Értékvesztés 7 619 4 480 0 

Egyéb ráfordítások 395 972 0 

Pü müveletek ráfordításai       

ELÁBÉ közvetített szolgáltatás 124 801 0 



Egyéb bevételek összesen 17 252 20 199 0 

Ért  tárgyi eszköz bevétele 12 101 6 803 0 

Értékvesztés visszaírása 2 879 5 789 0 

Egyéb bevételek 2 272 7 607 0 

Pü müveletek bevételei 0     

Adózás előtti eredmény -27 719 -42 211 -36 923 

 

Költségeink között az üzemanyag, illetve legfőképp a villanyáram díja növekedett több mint 7 

millió Ft-al. Oka, hogy 2019. évben mind az üzemanyag, mind a villanyáram díja jelentős 

mértékben növekedett 2018 évhez képest. 

 

2019 évi költségeinkhez sajnos hozzájárult a vízműtelep szűrőinek mosatásához 

szükséges légtechnikai rendszer folyamatos hibája, többszöri javítási költsége, ám végül 

a javíthatatlanság miatti cseréjéből fakadó többlet víz, áramhasználat, illetve felmerülő 

többlet javítási költség is. A berendezés életkora: 40 év 

 

Így gyakorlatilag változatlan szolgáltatási díjak mellett a vágóhíd üzem leállása, a 

munkabérek növekedése, illetve az üzemanyag és villanyáram díjának jelentős 

emelkedése jelentősen megnövelte Tiszavasvári üzemegység költségeit, ezáltal a negatív 

gazdálkodási mutatókat! 

 

4. Létszámgazdálkodás 

 

2019. évben 27 fő volt a Tiszavasvári üzemegység létszáma, melybe beleértendő az 

Üzemigazgató személye is. 

A vízműtelepen 13 fő, a szennyvíztelepen 9 fő, az ügyfélszolgálati irodában 3 fő / továbbá 

néhány hónapig további 2 fő/  dolgozó végezte tevékenységét.  

Mindkét telep üzemeltetését, illetve Tiszavasvári üzemegység teljeskörű vezetését 1 fő 

üzemegység vezető látja el. 

 

A vízmű és szennyvíztelepen a létszám növekedés oka, hogy rehabilitációs járadék 

ellátásban részesülő munkavállalót foglalkoztat Tiszavasvári üzemegység, mely a 

HBVSZ Zrt. központi költségeit csökkentve, az adott üzemegységnél kerül költségként 

kimutatásra! Továbbá a szennyvíztelepen további 1 fő szakember került felvételre, az egyre 

növekvő házi szennyvízátemelők tömeges elromlásából fakadó többlet tevékenység 

maradéktalan elvégzése érdekében!  

 

5. Az üzemeltetést befolyásoló meghibásodások 

2019. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna 

az ellátás biztonságát, nem merültek fel. 

 

2019 évben a vízhálózaton felmerülő csőtörések darabszáma: 189 db 

 

ebből: 50 db vízfeltöréssel járó 

 125 db aknás hiba 

 6 db közkifolyó 

 1 db tolózár 

 4 db tűzcsap 

 3 db fagyott vízóra miatti csőtörés lépett fel. 

 

2019 évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk darabszáma:  



50 db hálózati átemelő szivattyú 

180 db házi átemelő szivattyú 

 

A 2019 évben felmerült emelkedő számú csőtörés, illetve felmerülő szennyvízátemelő 

szivattyú elromlása, szintén a rendszer elöregedését mutatja.  

 

A szennyvízátemelő szivattyúink meghibásodásában az utóbbi időben egyre nagyobb 

méreteket ölt a szennyvízhálózatba a Felhasználók által oda nem illő tárgyak elhelyezése / pl. 

kommunális hulladék, felmosófejek, gyerekjátékok és az egyre szaporodó nedves 

törlőrongyok használata / A legnagyobb problémát a nedves törlőrongyok jelentik, mivel azok 

rátekerednek a szivattyú beömlő nyílásába és a szivattyú végleges, javíthatatlan 

meghibásodását képesek láncreakcióban okozni. Így a lakosság általi nem rendeltetésszerű 

használat egyre nagyobb mérete az eddigiekben is, illetve a jövőben is várhatóan egyre 

nagyobb vállalhatatlan többletköltséget okoz a HBVSZ Zrt., illetve valamennyi 

Magyarországon működő Szolgáltató részére. 

2019 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában 24 órában teljesíttek 

szolgálatot a gépész munkakört betöltő munkatársaink. A vízhálózat és a szennyvízhálózat 

folyamatos üzemeltetését, készenlétet teljesítő munkatársakkal folyamatosan megoldottuk, 

melynek eredményeként a hiba bejelentésétől számított 30 percen belül a hiba javítása minden 

esetben megkezdődött. 

 

2019. évi beruházások: 

2019. évben legfőbb beruházásunk, a Tiszavasvári Vízműtelep teljeskörű 

automatizálásának kiépítése volt. A vízműtelep automatizálásával lehetővé vált, hogy élő 

munkaerő nélkül, a vízkitermelés, vízkezelés, illetve hálózatra történő vízkiadás, folyamatos 

felügyelet mellet, automata üzemmódban történjen. 

Legfőbb oka az automatizálásnak, hogy több gépészeti munkakört betöltő munkatársunk 1-2 

éven belül nyugdíjba vonul, sajnos helyettesítésük megoldása szinte lehetetlen az igen 

alacsony bérezés, illetve a szakember képzések hiánya miatt! 

Beszerzésre került továbbá közel 40 db házi, illetve 5 db nagy szennyvízátemelő szivattyú is. 

 

Így a HBVSZ Zrt. továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemeltetett 

víziközmű rendszereken a lehető legtöbb beruházást végezze el, teljesen önerőből, a 

települések működési eredményétől függetlenül! 

 

Tiszavasvári, 2020. május 18. 

 

       Szabó András 

       üzemigazgató 

  











































 


