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A Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (továbbiakban: 
Társaság) mûködése az elmúlt év során mind a szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése, 
mind az üzembiztonság növelése, mind a környezetvédelem területén sikeres volt.  
A 2005-ös évben a legnagyobb fejlõdés a csatornaüzemeltetés területén mutatkozott, ezért ez 
az esztendõ a „Hálózat éve” volt. A hálózatrekonstrukció 19,8 km volt, és rekord mennyiségû 
vezetékhossz (583 km) tisztítására került sor. A csatornák állapotának javulásához és a 
bûzpanaszok csökkenéséhez is hozzájárult, hogy nõtt a gazdálkodó szervektõl begyûjtött és 
közvetlenül a tisztítótelepekre szállított hulladék. Az elmúlt évben a fõvárosi útfelújításokhoz 
kapcsolódóan több mint ötezer darab nem süllyedõ csatornafedél került egy szintbe az 
úttesttel. A távfelügyeleti rendszerrel összevont, megújult Központi Ügyelet gyorsan és 
hatékonyan képes reagálni a fogyasztói bejelentésekre. Ennek nagy jelentõsége volt, amikor 
a tavaly nyári özönvízszerû esõzések ellenére a hálózat üzemeltetése zavartalan volt.  
A 2005. évi csapadéktöbblet súlyos ár- és belvizeket okozott hazánkban és a környezõ orszá-
gokban is. Társaságunk jelentõs segítséget nyújtott a katasztrófa sújtotta területeken is (pl. 
Mád, Mátrakeresztes, Létavértes, Románia). Mindezek együttesen hozzájárultak ahhoz, 
hogy javult a Társaság közmegítélése.

A tisztítótelepek korszerûsítése folytatódott. A dél-pesti telepen sikeresen lezárult a 
rothasztó és a hulladékfogadó próbaüzeme. Bõvült az iszapsûrítõ-kapacitás és megvalósult 
a hulladékkezelõ és iszapvíztelenítõ gépház bûztelenítése is. Az észak-pesti telepen 
megkezdõdött az észak-budai szennyvizeket a telepre átvezetõ, meder alatti nyomócsõ 
megépítése, valamint a tápanyag-eltávolítási fokozat növelésének elõkészítése is.

A kiszámlázott szennyvíz 51,4%-át biológiailag és kémiailag is tisztítottuk, 15%-nál a 
tápanyag-eltávolítás is teljes volt. A szennyvíztisztítás területén jelentõs elõrelépést je-
lentett, hogy mindkét szennyvíztisztító telep folyamatosan és hatékonyan mûködött. 
A tisztítótelepeinkrõl elfolyó víz paraméterei határértéken belül maradtak. 2005-ben az 
elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyisége 4,6%-kal nõtt az elõzõ évhez képest. Több 
csapadék hullott, valamint kisebb vízfelhasználásra és szennyvízkibocsátásra került sor. A 
kiszámlázott szennyvízmennyiség 0,7%-kal maradt el az elõzõ évi értéktõl.

A Társaság 2005-ben is az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerinti minõségbizto-
sítási és környezetközpontú irányítási rendszer szerint dolgozott.

Az alapvetõ szervezési és mûszaki feladatok ellátását kiegyensúlyozott gazdálkodás mel-
lett látta el a Társaság. A költségmegtakarítás és többletbevételek együttes hatására az 
adózott eredmény 4 milliárd Ft volt. A Társaság pénzügyi helyzete – a kintlévõségek csök-
kentésére tett intézkedések hatására – szilárd volt az év folyamán, folyamatos fizetõképessé-
gét megõrizte a cég. Összességében elmondható, hogy a Társaság – mûszaki és pénzügyi le-
hetõségeit figyelembe véve – a 2005-ös évben is hatékonyan és eredményesen gazdálkodott 
a közmûvagyonnal.

Budapest, 2006. március

 Palkó György
 vezérigazgató
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A Fõvárosi Közgyûlés a Berliner Wasser Betriebe (B.W.B.) és Compagnie 
Générale des Eaux (C.G.E.) cégek által alkotott konzorciumnak adta át 25 évre a 
Társaság alaptõkéjének 25%+1 szavazatú tulajdonhányadát megtestesítõ rész-
vényeket és meghatározott üzemeltetési és vállalatirányítási jogok gyakorlását. 
A szerzõdés aláírására 1997. november 19-én került sor. A Részvényvásárlási 
Szerzõdésben rögzített lehetõséget felhasználva a C.G.E. és a B.W.B. 1998 
végén létrehozta a Csatorna Holding Vagyonkezelô Zrt. gazdasági társaságot. 
Idõközben a C.G.E. neve Vivendire változott. 2000. június 6-án a B.W.B. 
részvényének tulajdonjogát átruházta a Berlinwasser Holding AG részére. A 
Vivendi 2002. március 26-án részvényének tulajdonjogát – a Vivendi Universal 
közbensõ tulajdonjogának feltüntetésével – átruházta a Vivendi Environnement 
cégre, amelynek jelenlegi neve Veolia Environnement S.A.

Tulajdonosok: Budapest Fõváros Önkormányzata

 Berlinwasser Holding AG

 Veolia Environnement S.A.

 Csatorna Holding Vagyonkezelô Zrt.

 3 fõ kisbefektetõ

A Társaság neve:  Fõvárosi Csatornázási Mûvek 
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.

Levélcím: 1426 Budapest, 72 Pf. 114.

Telefon: 455-4100

Telefax: 455-4232

E-mail: vezig@fcsm.hu

Igazgatóság:    Pákozdi Kálmán – elnök

 Bódás Sándor

 Guitard, Philippe

 Palkó György

 Szûcs Ferenc 

 Thümmel, Bernt

 Zorn, Karl-Heinz

A Társaság szervezete és jogi helyzete

A társaság szervezete...
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Felügyelõ Bizottság: 2005. jan. 1-tôl  2005. nov. 10-tôl  

 Ernst, Dieter – elnök Ernst, Dieter – elnök

 Fecher László Fecher László

 Gólya Veronika Gólya Veronika 

 Hõnigh Antal Hõnigh Antal

 Lakatos Péter Lakatos Péter

 Dr. Nyolczas László Dr. Nyolczas László

 Oláh József Oláh József

 Petit, Étienne  Petit, Étienne 

 Péterffy Ágoston Péterffy Ágoston

 Rusznák Imre Rusznák Imre

 Szabó György Zsinka László

 Zsinka László 

Független könyvszakértõ: Ernst & Young Kft.

 Képviselõje: Havas István

Társaságvezetés: 

  Palkó György Gubányi Zsuzsanna Bernt Thümmel
 vezérigazgató általános vezérigazgató- mûszaki vezérigazgató-
  helyettes helyettes

A Társaság szervezete

A Társaság jelenlegi szervezeti felépítésének alapja 1998. október 1-jével alakult 
ki. Az elmúlt évek alatt a rendszer mûködõképesnek bizonyult, az új feladatok 
miatt azonban az egyes szervezetek súlya módosult, és ez a szervezeti felépítésre 
is hatással volt. A 2005-ös esztendõben a Dél-pesti Szennyvíztisztító Osztályon 
a hulladékgazdálkodás bõvülõ feladatainak ellátása miatt a Hulladékkezelõ 
csoport átalakult. Az új szervezet neve: Technológiai és Hulladékgazdálkodási 
Csoport.

A társaság szervezete...
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A Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. szervezeti felépítése
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A Társaság alapfeladata a Budapest területén keletkezett szenny- és csa pa-
dékvizek közüzemi elvezetése, kezelése, valamint befogadóba történõ jutta-
tása.

A Társaság – egyedül az országban – kizárólag a szenny- és csapadékvíz 
elvezetésére és kezelésére szervezõdött. Szolgáltatásait Budapesten végzi, 
azonban a közigazgatási határon kívül még néhány település – vízgyûjtõ 
területi elv alapján – a fõvárosi hálózatra csatlakozik.

Mivel a Társaság közüzemi tevékenységet lát el, alapvetõ követelmény, hogy 
az elvégzett szolgáltatás folyamatos és biztonságos legyen. A tevékenység 
ellátása, a szolgáltatás biztosítása azonban, egyben kötelezettsége is a feladattal 
megbízott szervezetnek. (Részleges szolgáltatási kényszer.)

Az alaptevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályokat a 38/1995.
(IV. 5.) Kormányrendelet és annak módosításai tartalmazzák.

Az alaptevékenységen kívül Társaságunk még egy fõvárosi közfeladatot lát 
el, Budapest ár- és belvízvédelmi rendszerének üzemeltetését, valamint az ezzel 
kapcsolatos beruházói feladatokat.

Tevékenységi kör

Csatornahálózat hossza km-ben

1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év

Tevékenységi kör
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Megnevezés Menny.
egység 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év

Kapacitásadatok december 31-én

Csatornahálózat hossza km 4 665 4 799 4 915 5 075 5 179 

 - ebbõl: éves szaporulat fm 92 124 133 811 116 170 159 960 104 364 

Csatornabekötések száma db 142 346 148 551 154 031 162 753 167 949 

 - ebbõl: éves szaporulat db 4 533 6 205 5 480 8 053 5 196 

Biológiai tisztító kapacitás em3/nap 150 280 280 280 280 

 - ebbõl: - dél-pesti telep em3/nap 80 80 80 80 80 

              - észak-pesti telep em3/nap 70 200 200 200 200 

Tápanyag-eltávolító kapacitás em3/nap 80 80 80 80 80 

Teljesítményadatok éves szinten

Elvezetett szenny- és csapadékvíz em3 240 830 240 871 224 203 248 162 259 538 

 - ebbõl: - szabadkiömlõn em3 28 280 27 798 26 400 25 298 25 439 

              - záporkiömlõn  em3 0 0 0 0 0 

              - szivattyútelepeken em3 212 550 213 073 197 803 222 864 234 099 

                ebbõl: - biológiai tisztítás em3 40 551 52 776 76 714 77 352 76 834 

                           - tápanyag-eltávolítás em3 21 596 20 701 20 932 22 066 21 862 

Kiszámlázott szennyvíz em3 159 436 159 192 153 785 150 542 149 527 

 - ebbõl: lakossági em3 99 025 99 534 96 667 95 996 98 188 

              ipari, közületi + egyéb em3 53 932 53 013 51 024 51 397 49 416 

              saját kút em3 6 479 6 645 6 094 3 149 1 923 

Tevékenységi kör

A csatornamû fontosabb mutatói

Csatornabekötések száma mérõszám db-ban

170 000

160 000

150 000

140 000

130 000

2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év
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Források

A Társaság induló vagyona és jelenlegi tôkestruktúrája 1993. január 1-jén 

alakult ki. Az 1996-os év folyamán az 1406/1996. (X. 31.) sz. Közgyûlési hatá-

ro zat döntött az üzemeltetésre átvett csatornák saját tôkébe történô emelé-

sérôl. Ettôl az idôponttól kezdôdôen, a jegyzett tôke értéke 70 045 200 ezer Ft, 

1997. november 19-e óta a jegyzett tôke 25%-a (17 511 millió Ft) a befektetôk 

tulajdonát képezi. 

Vagyoni helyzet

Megnevezés 2004. év 2005. év

Jegyzett tõke 70 045 200 70 045 200 

Tõketartalék 13 556 590 13 556 590

Eredménytartalék 8 778 167 9 419 876 

Értékelési tartalék – –

Mérleg szerinti eredmény 641 709 812 919 

Saját tõke összesen 93 021 666 93 834 585

Saját tôke (2005. december 31-én) ezer Ft-ban

Vagyoni helyzet

Az eredménytartalék a 2004. évi mérleg szerinti nyereséggel (642 millió Ft-
tal) emelkedett. Egyéb változás a 2005-ös évben nem volt.

A 2005. évi mérleg szerinti eredmény alakulását meghatározta, hogy az adó-
zás elôtti eredmény 5849 millió Ft volt. Ezt a nyereséget, az adóalapot módosító 
té nyezôkkel korrigálva, 1817 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terheli, 
és így adózást követôen 4032 millió Ft-os nyereség keletkezett. Az adózott 
ered ményt a 3219 millió Ft osztalékfizetési kötelezettséggel csökkentve, 
a 2005. évi mérleg szerinti eredmény 813 millió Ft volt.

Összességében 2005. december 31-én a saját tôke 93 835 millió Ft volt. Ez 
a tôkeelemek változásának együttes hatására 813 millió Ft-tal magasabb mint 
az elôzô évben. 

A saját tôkén belül a befektetetett tôke aránya 89,1%-ra mérséklôdött, míg 
a forgótôke aránya 10,9%-ra, 0,9%-kal emelkedett. A saját tôke elôzô évhez 
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Saját tôke összetételének változása (2005. december 31-én)

Megnevezés
 2004. év  2005. év 

Érték ezer Ft-ban Arány % Érték ezer Ft-ban Arány %

Forgótõke 9 426 677 10,1 10 188 319 10,9 

Saját befektetett tõke 83 594 989 89,9 83 646 266 89,1 

Saját tõke összesen 93 021 666 100,0 93 834 585 100,0 

viszonyított 813 millió Ft-os többlete a forgótôkét 762 millió Ft-tal, a befektetett 
tôkét pedig 51 millió Ft-tal emelte.  

A források közül a céltartalék értéke 2005-ben 722 millió Ft-tal csökkent. 
A Tár saság a korábbi évek szennyvízbírságára képzett céltartalékából 1932 mil-
lió Ft-ot feloldott, és a folyó évi szennyvízbírság fedezetére 585 millió Ft, 
a víz terhelési díjra további 31 millió Ft (összesen 616 millió Ft) tartalékot 
kép zett. A nemzetközi követelményeknek megfelelôen a 2005-ös évben elsô 
ízben képeztünk céltartalékot az elkövetkezô évek meghatározott személyi 
jellegû kötelezettségeinek fedezetére. Ennek összege 594 millió Ft.

A hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben 244 millió Ft volt, amely a 2005-ben 
jóváhagyott osztaléknak az osztalékelôleggel csökkentett része.

A rövid lejáratú kötelezettségek 343 millió Ft-tal csökkentek. A szállítókkal 
összefüggô kötelezettségek 128 millió Ft-os növekedése mellett, elsôsorban a 
víz terhelési díj megváltozott (nettó) elszámolása miatt, 471 millió Ft-tal csök-
ken tek az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek.

A passzív idôbeli elhatárolások értéke 2005-ben 11 314 millió Ft volt.

Ezek:

   • költségelhatárolás: 10 millió Ft

   • térítésmentesen átvett és egyéb eszköz: 4009 millió Ft

   •  fejlesztési célra átvett pénzeszköz: 7295 millió Ft
ebbôl:  kerületi önkormányzattól: 386 millió Ft

Fôvárosi Önkormányzattól: 279 millió Ft
közmûfejlesztési hozzájárulások: 6496 millió Ft
egyéb forrásból: 134 millió Ft
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Eszközök

Az eszközállomány 1878 millió Ft-tal haladta meg a 2004. december 31-ei 
értéket a következô tényezôk együttes hatására: 

•  Az immateriális javak értéke a leírások hatására 15 millió Ft-tal csökkent. 

•  A beszámolási idôszakban a tárgyi eszközök értéke 2675 millió Ft-tal nôtt 
a beruházások és leírások együttes hatására. 

•  A befektetett pénzügyi eszközök értéke 3 millió Ft-tal volt magasabb, mint 
az elôzô évben. A Társaságnak új befektetése 2005-ben nem volt.

•  A készletek 8 millió Ft-tal nôttek az elôzô év azonos idôszakához képest. 

•  A követelések 195 millió Ft-tal emelkedtek. Ezen belül a vevôállomány
363 mil lió Ft-tal nôtt (részletesen a pénzügyi helyzettel foglalkozó feje zet-

Mérleg 2005. december 31-én ezer Ft-ban

Megnevezés 2004. év 2005. év

Eszközök

Immateriális javak 66 209 51 072

Tárgyi eszközök 92 154 425 94 828 986

Befektetett pénzügyi eszközök 144 917 147 596

Készletek 158 701 166 857

Követelések 3 769 595 3 964 502

Értékpapírok 6 296 099 6 850 353

Pénzeszközök 1 531 041 257 327

Aktív idõbeli elhatárolások 2 796 130 2 528 165

Eszközök összesen: 106 917 117 108 794 858

Források

Saját tõke 93 021 666 93 834 585

Céltartalék 2 687 522 1 965 351

Hosszú lejáratú kötelezettségek 166 784 244 133

Rövid lejáratú kötelezettségek 1 780 004 1 437 050

Passzív idõbeli elhatárolás 9 261 141 11 313 739

Források összesen: 106 917 117 108 794 858

Vagyoni helyzet

A Társaság forrásai összesen 1878 millió Ft-tal emelkedtek az elôzô évhez ké-
pest.  
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ben elemezzük), az egyéb követelések 168 millió Ft-os csökkenését elsô sor-
ban a vízterhelési díj nettó elszámolása eredményezte. 

•  Az értékpapírok összege 554 millió Ft-tal nôtt.

•  A pénzeszközök értéke 1274 millió Ft-tal csökkent. 

•  Az aktív idôbeli elhatárolások összege 268 millió Ft-tal alacsonyabb mint 
2004. december 31-én. Ez a bevételelhatárolások 391 millió Ft-os csök ke-
nésébôl, valamint a ráfordítások aktív idôbeli elhatárolásának 123 millió Ft-os 
emelkedésébôl adódik.

Az aktívák vizsgálatából kiderül, hogy tárgyi eszközökben testesül meg 
a Tár saság aktíváinak 87%-a. Az ingatlanok a tárgyi eszközök 93%-át kép-
vi se lik. 

A tárgyi eszközök állománya 2005. december 31-én  ezer Ft-ban

Ingatlanok megoszlása 2005. december 31-én  ezer Ft-ban

Vagyoni helyzet

A Társaság saját vagyonán kívül üzemelteti:

•  a részvénytársasággá alakuláskor (1993. december 1-jén) elvont vagyont: 
68 932 ezer Ft,

•  a fôvárosi és kerületi önkormányzat tulajdonában lévô csatornákat: 
1 788 291 ezer Ft,

•  valamint a fejlesztési hányad felhasználásával megvalósult és 1997 óta 
aktivált fôvárosi tulajdonú csatornamûvagyont: 33 353 688 ezer Ft (in gat-
lan érték, lakásértékpótlás és alapátadás nélkül).

Az idegen tulajdonú üzemeltetett vagyon bruttó értéke 2005-ben: 35 210 911 ezer Ft 
volt.

Állománycsoportok Bruttó érték % Nettó érték %

Csatorna 98 530 846 83,1 70 912 005 80,8

Egyéb mélyépítmény 10 838 713 9,1 8 413 915 9,6

Földterület 3 312 340 2,8 3 312 340 3,8

Egyéb építmény 5 939 105 5,0 5 128 002 5,8

Összesen 118 621 004 100,0 87 766 262 100,0

Megnevezés Ingatlanok Mûszaki gép,
berend.,  jármû 

Egyéb berend.,
felsz. jármû

Beruházás és
elõlege Összesen

Bruttó érték 118 621 004 12 001 852 1 701 119 2 635 254 134 959 229

Értékcsökkenés 30 854 742 8 154 518 1 120 983 0 40 130 243

Nettó érték 87 766 262 3 847 334 580 136 2 635 254 94 828 986

A tárgyi eszközök állománya 2005. december 31-én  ezer Ft-ban

Ingatlanok megoszlása 2005. december 31-én  ezer Ft-ban

Vagyoni helyzet
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A csatornamû üzemeltetéséhez szükséges létesítmények egy része a szennyvíz 
elvezetését biztosítja (hálózat és a közbülsô átemelô telepen), másik része pedig a 
szennyvízbefogadóba történô eljuttatását (végponti telepen). Végül a csatornamû-
üzemeltetés során keletkezô iszapok elhelyezését is biztosítani kell.

Szennyvízelvezetés

2005. december 31-én a fôvárosban 5179 km közcsatorna üzemelt a következô 
összetételben:

A csatornamû mûszaki adatai

Év Szennyvíz Csapadékvíz Egyesített 
rendszerû Összesen

1999.  999     380     3100     4479    

2000.  1047     390     3136     4573    

2001.  1098     391     3176     4665    

2002.  1189     397     3213     4799    

2003.  1275     400     3240     4915    

2004.  1380     415     3280     5075    

2005.  1467     425     3287     5179    

Év Törzscsatorna Bekötõ- 
csatorna Összesen Ebbõl: új 

építés

1999.  3202     1277     4479     66    

2000.  3267     1306     4573     94    

2001.  3329     1336     4665     92    

2002.  3419     1380     4799     134    

2003.  3498     1417     4915     116    

2004.  3605   1470     5075     160    

2005.  3675     1504     5179     104    

A budapesti csatornahálózat jellemzõ adatai   km-ben   

A budapesti csatornahálózat összetétele  km-ben   

A fôvárosi csatornahálózat 63,5%-a egyesített rendszerû, 28,3% szennyvíz- és 
8,2%-a csapadékcsatorna.

A csatornamû...
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Az észak-pesti tisztítómû hidraulikai terhelése jelenleg kapacitásának meg-
felelô, szervesanyag-terhelése azonban, a tervezett átlagos 25 500 kg BOI5/nap 
értéket lényegesen meghaladja. Az elfolyó tisztított víz minôségére vonatkozóan 
a Környezetvédelmi Felügyelôség egyedi határértéket állapított meg, amely 
egyes komponensek szempontjából lényegesen szigorúbb, mint a létesítési 
engedélyben megállapított határérték, ami alapján a telepet tervezték.

A telep egész évben folyamatosan fogadta az angyalföldi átemelôteleprôl 
érkezô szennyvizeket. 2005-ben megkezdôdött az észak-budai szennyvizeket 
a telepre átvezetô, meder alatti nyomócsô megépítése, valamint a tápanyag-
eltávolítási fokozat elôkészítése is.

A dél-pesti tisztítótelepen a 2005-ös évben az iszap-, valamint a hulladékkezelés 
területén volt jelentôs elôrelépés. Megduplázódott a gépi iszapsûrítô kapacitás, 
sikeresen befejezôdött a termofil rothasztó, valamint a hulladékfogadó egység 
próbaüzeme. A hulladékkezelô és az iszapvíztelenítô gépház lefedésével meg-
oldódott annak bûztelenítése.

A csatornamû részét képezi és a mély zónák szennyvizeinek elvezeté sét, 
to vábbítását segíti a 144 db, csatornahálózatra dolgozó, közbensô automa-
ta átemelôtelep. Ezeken kívül egy személyzetes közbensô átemelôtelepet 
mûködtetünk. A közcsatornával el nem látott területek szippantott szenny vizeit 
2005-ben is 7 db koncentrált leeresztô telepen, valamint a csatornahálózat 
19 kijelölt pontján fogadtuk.

Végponti telepek

A fôvárosban 2005. december 31-én két nagy szennyvíztisztító üzemelt. 
Ezek mellett további 11 db automata és 8 db személyzetes, Dunára dolgozó, 
végponti átemelôtelep mûködött. Ez utóbbiból az Angyalföldi telep közbensô 
telepként is funkcionál. A telepeken 234 099 em3 szenny- és csapadékvíz 
elvezetésére került sor, ami a fôvárosban összegyûjtött 259 538 em3 szenny- 
és csapadékvíznek a 90,2%-a. A szárazidei szennyvizek 51,4%-át a dél-pesti 
és az észak-pesti telepen tisztítottuk, melyek névleges kapacitása együttesen 
280 em3/nap. A dél-pesti tisztítómû 80 em3 biológiai és 80 em3 tápanyag-
eltávolító kapacitással rendelkezik. Az észak-pesti telep 2005-ben a teljes 200 
em3/nap kapacitásával mûködött. 

Megnevezés Átlagos kapacitás Terhelés Kihasználtság %-a

Észak-pesti telep  200 000  150 608  75,3

Dél-pesti telep  80 000  59 896     74,9    

Tisztítótelepek összesen  280 000     210 504     75,2    

Átlagos biológiai tisztítókapacitás 2005. évi tény m3/nap

A csatornamû...
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Megnevezés Keletkezett
mennyiség Csomád

Elhelyezés
Külsõ vállalkozás Összesen

Homokfogó- és csatornaüledék 6 884 6 884 6 884

Rácsszemét 2 763 2 763 2 763

Tisztítótelepi préselt iszap 117 100 44 540 72 560 117 100

Összesen 126 747 44 540 82 207 126 747

A csatornamû hulladékainak 2005. évi adatai m3-ben

A szennyvíztisztító telepekrôl elfolyó víz minôsége 2005-ben minden kom po-
nens tekintetében a hatóság által megállapított, egyedi határérték alatt volt.

Iszapelhelyezés

A csatornamû üzemeltetése során olyan hulladékok keletkeznek, melyek el-
helyezésérôl a környezetvédelmi elôírások és a kiadott engedélyeknek meg-
fe lelôen gondoskodni kell. A csatornaüledék víztelenítése a dél-pesti telepen 
történik. Ezt, valamint a kisebb telepek víztelenített homok- és kôfogó üledékét, 
rács szemetét a dél-pesti telepen gyûjtjük össze, ahonnan továbbszállítják. Az 
áte melôtelepeken keletkezett víztelenített homokfogó-üledék és rácsszemét 
a na gyobb telepekrôl közvetlenül kerül a fogadó céghez. 

A 2005-ben keletkezett hulladékok 79%-át az észak-pesti telepen keletkezett 
víztelenített iszap tette ki, aminek 45%-át a fôvárosi tulajdonú, de a Társaság 
által üzemeltetett, csomádi lerakón helyeztük el. A hulladékok 13%-át a dél-
pesti telepen rothasztott és víztelenített iszap, 8%-át pedig egyéb csatornamû-
hulladék tette ki. A 2005-ös évben az iszap mennyisége gyakorlatilag az elôzô 
évi szinten volt, mivel 125 841 ezer m3 iszap elhelyezésérôl kellett gondoskodni. 
A teljes hulladékmennyiség 35%-át a csomádi lerakón, a fennmaradó 65% 
hulladék kezelését és elhelyezését a környezetvédelmi engedéllyel mûködô 
külsô kivitelezôk végezték.

A csatornamû...
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A Társaság likviditási helyzete egész évben kiegyensúlyozott volt. A pénzügyi 
egyensúlyt alapvetôen a kintlévõségek alakulása befolyásolta.

 

A kintlévôségek alakulása

A december 31-ei vevôkövetelések 363 millió Ft-tal emelkedtek az elôzô évhez 
viszonyítva. A változás a követel egyenlegû vevôk 41 millió Ft-os átsorolás-
vál tozásából, az értékvesztés 51 millió Ft-os (kintlévôséget csökkentô) emel-
ke désébôl és a kintlévôségek 373 millió Ft-os többletébôl adódott. A kint-
lévôségek 97%-a csatornahasználati díjbevételbôl származott. 2005. január 
1-jétôl 14,8%-kal emelkedett a csatornadíj, és ugyanakkor csupán 11,6%-kal 
nôtt a kintlévôség. A határidôn belüli csatornadíj-kintlévôségek emelkedése 
17% volt. A határidôn túli kintlévôségek 4%-kal nôttek. A Társaság díjhátralék-
behajtással foglalkozó csoportja 14 fôvel dolgozott, és 1735 millió Ft határidôn 
túli tartozást szedett be. Új beszedési kapcsolat révén, éves szinten további 
2598 millió Ft szennyvízdíj határidôs befizetését értük el. Behajthatatlan 
szenny vízdíj-követelésként 33 millió Ft-ot írtunk le. 

Az egyéb tevékenységek kintlévôsége 0,8%-kal nôtt.

Pénzügyi helyzet

Megnevezés 2004. év
összesen

2005. év

Szennyvíz-
ágazat

Egyéb tevé-
kenység Összesen

Határidõn túli kintlévõség

   0  -   90 nap 687 940 706 169 14 261 720 430

  91 - 180 nap 205 072 190 025 931 190 956

181 - 360 nap 189 570 228 649 1 408 230 057

361 napon túl 300 919 293 645 5 377 299 022

Összes határidõn túli kintlévõség 1 383 501 1 418 488 21 977 1 440 465

Határidõn belüli kintlévõség 1 832 040 2 062 681 85 492 2 148 173

Összes vevõi kintlévõség 3 215 541 3 481 169 107 469 3 588 638

Követel egyenlegû vevõk 282 003 323 225

Követelések visszaírt értékvesztése -499 305 -550 312

Vevõkövetelés december 31-én 2 998 239 3 361 551

Kintlévôségek alakulása értékvesztés nélkül, 2005. december 31-én        ezer Ft-ban

Pénzügyi helyzet
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A Díjbeszedô Holding Zrt-vel az 1995-ben kötött faktorálási szerzôdés 2005-
ben is érvényben volt. 

Kedvezô hatása volt a csatornadíjak beszedésére annak is, hogy a lakosság 
által igénybe vehetô kedvezmény csak azok számára volt elérhetô – további 
konkrét feltételek mellett – akiknek nem volt díjhátraléka.

A pénzforgalom alakulása

A Társaság pénzbevételei 2005-ben meghaladták a 43 174 millió Ft-ot. Ebbôl 
sza bad rendelkezésû 43 147 millió Ft volt és 27 millió Ft volt az önkormányzati 
el kü lönített számlán levô. A saját fedezet 18%-a volt a nyitóállomány, 72%-a 
szár mazott a csatornaszolgáltatásból, 10% folyt be vízrendezésbôl, közmû-
fej lesztési hozzájárulásból, kamatból, csatornabírságból és egyéb vevôktôl. 
A be vételek 1021 millió Ft-tal, 2%-kal voltak magasabbak az elôirányzatnál. 
A szenny vízelvezetésbôl pénzügyileg realizált bevétel 251 millió Ft-tal volt 
ma ga sabb. A tervhez képest nôtt az egyéb tevékenységek bevétele, elsôsorban 
a ka mat- és a csatornabírság-bevétel.

A pénzügyileg realizált kiadások értéke 36 066 millió Ft volt. A szabad 
rendelkezésû pénzeszközöknél (36 039 millió Ft) a tervezetthez viszonyítva 
1387 millió Ft a megtakarítás. Társaságunknak az állami költségvetéssel, a 
társadalombiztosítással és a szállítókkal szemben lejárt hátraléka a 2005-ös 
évben sem volt. Az anyag- és energiatakarékosság ellenére az elôirányzathoz 
képest emelkedtek a kiadások. A legnagyobb terven felüli kiadások a szenny-
vízbírságnál (702 millió Ft), az áfabefizetéseknél (384 millió Ft), valamint a 
bérleti díjaknál (289 millió Ft) jelentkeztek. Ez utóbbival összhangban csökkent 
a fejlesztési hányadbefizetés (–237 millió Ft). A legnagyobb megtakarítás
(–3160 millió Ft) a beruházási kifizetéseknél tapasztalható, ahol jelentôs 
beruházások húzódtak át a következô évre. Ez eredményezte a pénzeszközök 
állományának tervhez viszonyított emelkedését.

Összességében a pénzügyileg teljesített kiadások értéke – a lakásépítési 
szám la változásait is figyelembe véve – 2005-ben 6850 millió Ft-tal alacso-
nyabb volt a ténylegesen befolyt bevételeknél. A Társaság folyamatosan meg-
ôrizte fizetôképességét. 

Pénzügyi helyzet
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A pénzforgalom alakulása 2005. I-XII. hónapban

MEGNEVEZÉS TERV 
I-XII. hó

TÉNY
I-XII. hó

ELTÉRÉS
ezer Ft %

Nyitó egyenleg 7 827 140 7 827 140
Bevételek csatornahasználati díjból 30 605 217 30 856 050 250 833 100,82
Egyéb tevékenység bevételei 968 903 1 211 481 242 578 125,04
Exporttevékenység bevételei 0 13 831 13 831
Csatornabírság 60 000 166 108 106 108 276,85
Közmûfejlesztési hozzájárulás 2 000 000 2 019 203 19 203 100,96
Kamatbevétel 421 812 834 607 412 795 197,86
Adóbevétel (áfa-visszaigénylés) 97 418 75 903 -21 515 77,91
Egyéb bevételek 45 831 39 891 -5 940 87,04
TB-járulék 100 000 102 614 2 614 102,61
Technikai bevételek
Szabad rendelkezésû pénzeszközök összesen 42 126 321 43 146 828 1 020 507 102,42
Fõvárosi Önkormányzat pénzeszközátadás
Kerületi Önkormányzat pénzeszközátadás
Árvízvédelmi eszközök fenntartására kapott pénzeszközök 33 000 27 165 -5 835 82,32
Elkülönített számlán levõ szabad pénzeszközök összesen 33 000 27 165 -5 835 82,32
Anyagbeszerzési kifizetések 1 766 594 1 836 531 69 937 103,96
Energia 951 122 970 534 19 412 102,04
Fenntartás 515 743 537 388 21 645 104,20
Bér, tiszteletdíj, végkielégítés 1 903 283 2 036 263 132 980 106,99
TB-járulék 1 127 200 1 035 607 -91 593 91,87
Magánnyugdíjpénztár 178 761 190 244 11 483 106,42
Szennyvízbírság 476 658 1 178 260 701 602 0,00
Környezetterhelési díj 1 110 463 1 077 246 -33 217 97,01
Adók, bírság 3 431 513 3 492 881 61 368 101,79
Áfabefizetés 1 564 080 1 948 441 384 361 124,57
Bank- és kamatköltség 14 497 13 440 -1 057 92,71
Átvezetés vízrendezés 0
Saját beruházások és értéknövelõ felújítások 11 079 191 7 919 134 -3 160 057 71,48
Fejlesztési hányad 5 683 991 5 447 012 -236 979 95,83
Fejlesztési célú egyéb pénzeszközök 0
Egyéb célra végleges pénzeszközök 23 800 26 490 2 690 111,30
Osztalék 3 141 698 3 141 802 104 100,00
Egyéb kifizetések elkül. szlák áfa-finanszírozása 0
Egyéb szállítói kifizetés 1 823 017 1 764 418 -58 599 96,79
Fõpolgármesteri Hivatal bérleti díj 2 292 769 2 581 357 288 588 112,59
Kompenzáció 342 100 342 100 0 100,00
Technikai kiadás 500 000 500 000
Szabad rendelkezésû pénzeszközök összesen 37 426 480 36 039 148 -1 387 332 96,29
Fejlesztési célú beruházások 0
Kerületi beruházások
Árvízvédelmi eszközök fenntartása 33 000 27 165 -5 835 82,32
Nem szabad rendelkezésû kifizetések 33 000 27 165 -5 835 82,32
Pénzeszközök összesen 4 699 841 7 107 680 2 407 839 151,23
                   ebbõl bankbetétek 97 741 254 830 157 089 260,72
                   ebbõl lekötött  értékpapírok, portfolió 4 600 000 6 850 353 2 250 353 148,92
                   ebbõl pénztár 2 100 2 497 397 118,90
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Csatornadíjak

Társaságunk alaptevékenysége a szenny- és csapadékvíz elvezetése és 
tisztítása, melynek bevételét a fogyasztási volumenen kívül a mindenkori 
csatornahasználati díj határozza meg. Ez a közüzemi díj hatóságilag 
meg állapított, maximált ár. 1994. január 1-jétôl a csatornahasználati díj 
árhatósági jogkörét az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. 
törvény alapján a települési önkormányzat – a Társaság esetében a Fôvárosi 
Önkormányzat – képviselô testülete gyakorolja. A Fôvárosi Önkormányzat az 
1422/96. (X. 31.) Fôv. Kgy. határozattal elfogadott díjképletet alkalmazza a 
csatornadíj megállapításánál. A befektetôkkel kötött Közüzemi Szolgáltatási 
Szerzôdés 2. számú melléklete a Fôvárosi Önkormányzat (többségi tulajdonos) 
által alkalmazott díjképletet tartalmazza. 

A 2005. évi díjkalkuláció megtárgyalására 2004. novemberében került sor. 
Budapest Fôváros Közgyûlése a 68/2004. (XII. 31.) önkormányzati rendeletével 
186,10 Ft/m3-ben állapította meg a 2005. január 1-jétôl érvényes fôvárosi csa-
tornahasználati díjat. Az új szolgáltatási ár átlagosan 42,61 Ft/m3 fejlesztési 
hányadot tartalmazott, amely adózás és a Fôvárosi Önkormányzathoz történô 
átutalás után, a Fôváros által meghatározott  beruházások fedezetévé vált. 
A díj magában foglalt 8,29 Ft/m3 vízterhelési díjat is, amit a 2003. évi LXXXIX. 
tv. alapján állapított meg Társaságunk, és a 270/2003.(XII. 24.) Kormányren-
delet alapján áthárított a fogyasztókra. Az áralkalmazás feltételei közül az 
1994-ben bevezetett locsolási kedvezmény szabályai is változtak. A 38/1995 
(IV. 5.) Kormányrendelet 2004. évi módosítása lehetôvé tette a mellékvízmérôn 
mért elkülönített locsolási vízhasználatot, melynek mennyisége nem vehetô 
figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál. A Fôvárosi Önkor-
mányzattal megállapodást kötött közfürdôk medencevizeinek közüzemi elve-
zetési ára, meghatározott feltételek mellett, 50%-kal csökkenthetô lett 2001. 
január 1. után. Az áralkalmazásnak ez a szabálya nem változott, de nem 
terjedt ki az áthárított vízterhelési díjra. A csatornadíjat 2004. január 1-jétôl 
12% helyett 15% áfa terhelte.

A Fôvárosi Közgyûlés 2087/2004. (XI. 25.) Kgy. számú határozatában a 2005-ös 
évre 342 millió Ft-os kompenzációs forrás biztosítását írta elô Társaságunknak 
a csatornaszolgáltatást igénybe vevô lakossági fogyasztók megsegítésére. (HÁ-
LÓ ZAT – Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért Alapítvány.)

Csatornadíjak
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Bevételek

Társaságunk éves gazdálkodását alapvetôen a szennyvízelvezetés és -tisz-
tí tás bevétele, tehát az érvényes csatornahasználati díj, valamint az elszámolt 
szol gáltatás mennyisége határozza meg. Ez a bevétel 2005-ben 27 129 millió Ft 
volt, ami 1212 millió Ft vízterhelési díjat is tartalmazott.  Az elôzô évhez vi szo-
nyított bevétel emelkedés 10,3%, amit a díj 14,8%-os emelkedése, és a ki szám-
lázott szennyvíz 0,7%-os csökkenése eredményezett. 

Üzletmenet, gazdálkodási eredmények

Kiszámlázott szennyvíz ezer m3-ben

Az éves terv 150 000 em3 szennyvíz kiszámlázását célozta meg, valamint 
16 400 em3 idôbeli elhatárolást tartalmazott. A számlázás értéke ténylegesen 
149 527 em3 volt, az elhatárolásé pedig 12 802 em3. Egy faktorált vevôkör fo-
gyasz tásának számlázását – a fogyasztás számlázásával összhangban – elôbb-
re hoztuk. Ez a változás csökkentette az elhatárolt mennyiséget, növelte vi-
szont a 2005-ben számlázott mennyiséget és a határidôn belüli kintlévôséget. 
A kiszámlázott szennyvíz tervteljesítése tehát látszólagos. Összességében az 
árbevétel alapja 4 millió m3-rel kisebb az elôirányzatnál.

A szennyvízmennyiségre vonatkozó elemzések a ténylegesen kiszámlázott 
volumenre vonatkoznak. Annak összetétele ismert, az elhatárolásoké viszont 
csak becslés, ami a tényleges szennyvízkibocsátás alapján változhat.

A kiszámlázott szennyvízvolumen alapvetôen két részre osztható, folyó évi 
fogyasztásra és a korábbi évek fogyasztásának kiszámlázására.

•  A folyó évi fogyasztás 0,9%-kal kisebb volt mint az elôzô évben, és az 
elôirányzattól 0,2%-kal maradt el a tényleges kiszámlázás. 

Üzletmenet...

2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év

saját kút

ipari közületi
+ egyéb
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•  A korábbi évek fogyasztásának a 2005-ös évre áthúzódó hatása 1%-kal ma-
ga sabb volt az elôzô évnél, a tervezettôl pedig 1,1%-kal kisebb. 

A két tényezô együttes hatására 2005-ben 1015 em3-rel kevesebb volt a ki-
szám lázott szennyvíz mint 2004-ben, és 473 em3-rel kisebb a tervezettnél. 

Az elhatárolások változása és az önrevízió együttesen 145 581 ezer m3 szenny-
víz mennyiség bevételként történô elszámolását tette lehetôvé. Ez 7975 ezer m3-
rel ke vesebb, mint az elôzô évben, és 4071 ezer m3-rel marad el a tervezettôl.

Megnevezés 2004. év 2005. évi
terv

2005. évi
tény

Áthúzódó hatás 16 053 16 400 16 214

Folyó évi fogyasztás 134 489 133 600 133 313

Kiszámlázás összesen 150 542 150 000 149 527

Elhatárolás 16 748 16 400 12 802

Önrevízió 1 580 0 0

Elhatárolás-változás 1 434 -348 -3 946

Bevételben összesen 153 556 149 652 145 581

A szennyvízvolumen megoszlása a fogyasztás ideje szerint ezer m3-ben

A 2005. évi kiszámlázás 66%-a lakossági szennyvízkibocsátás volt, ami a 
számlázási rendszer változásának hatására 2192 em3-rel több volt mint az 
elôzô évben. A 2005. évi nem lakossági fogyasztás 3207 em3-rel maradt el a 
2004. évitôl. A fôvárosban a közületi és ipari fogyasztók számára kiszámlázott 
szennyvíz volumene 34%-a a valaha mért legmagasabb mennyiségnek. (Ennél 
a fogyasztói körnél 1985-ben volt a legmagasabb a szolgáltatás igénybevétele, 
153,4 millió m3.)

Összességében a 149 527 em3 szennyvíz kiszámlázása, valamint az idô be-
li el ha tárolások 27 129 millió Ft bevétel elszámolását tette lehetôvé, ebbôl 
2382 millió Ft volt az elhatárolt bevétel. 2005-ben a Társaság nettó bevé-
te leinek meg határozó része (96%-a) volt a szennyvízelvezetés és -tisztítás 
árbe vétele. Ez az arány azonos az elôzô évivel.

Üzletmenet...
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Megnevezés 2004. évi tény
1

2005. évi terv
2

2005. évi tény
3

Index %
3/1

Index %
3/2

1. Szennyvízelvezetés és -tisztítás 24 596 371 27 916 900 27 128 880 110,3 97,2

2. Medencevíz, mellékvízóra 132 336 153 000 154 166 116,5 100,8

3. Egyéb szennyvízszolgáltatás 191 359 187 100 175 803 91,9 94,0

4.  Vízkárelhárítás, vízminõség-védelem 149 166 149 000 168 425 112,9 113,0

5. Ipar 13 144 5 000 8 282 63,0 165,6

6. Építõipar 1 354 1 400 3 728 275,3 266,3

7. Közlekedési tevékenység 1 498 1 400 4 845 323,4 346,1

8. Közvetített szolgáltatások 58 492 47 000 52 443 89,7 111,6

9. Egyéb tevékenység 518 348 516 200 530 429 102,3 102,8

Belföldi értékesítés árbevétele 25 662 068 28 977 000 28 227 001 110,0 97,4

Export-értékesítés árbevétele 9 554 0 13 831 144,8

I. Értékesítés nettó árbevétele 25 671 622 28 977 000 28 240 832 110,0 97,5

II. Egyéb bevételek 8 807 903 11 555 000 13 312 092 151,1 115,2

A. Üzemi bevételek 34 479 525 40 532 000 41 552 924 120,5 102,5

B. Pénzügyi bevételek 905 825 660 000 789 269 87,1 119,6

C. Szokásos vállalk. bevétel 35 385 350 41 192 000 42 342 193 119,7 102,8

D. Rendkívüli bevétel 307 415 348 000 397 673 129,4 114,3

E. Összes bevétel 35 692 765 41 540 000 42 739 866 119,7 102,9

Bevételek alakulása ezer Ft-ban

Üzletmenet...

A Fôvárossal kötött szerzôdés alapján a vízkárelhárítási tevékenységbôl
 168 millió Ft árbevétel származott.

A fôvárosi feladatokon kívül megrendelésre 176 millió Ft értékû csator na mû-
vel összefüggô egyéb szolgáltatást végzett Társaságunk. Az 50%-os díjked vez-
ménnyel megállapított medencevíz-elvezetés és a mellékvízórák külön kiszám-
lá zása 154 millió Ft árbevételt eredményezett. 

Az ipari, építôipari és szállítási tevékenységbôl 17 millió Ft-os árbevétele volt 
2005-ben Társaságunknak. 

A közvetített szolgáltatások értéke 52 millió Ft volt. 

Az egyéb tevékenységekbôl származó bevételeink 12 millió Ft-tal emelkedtek 
az elôzô évhez képest és értékük 530 millió Ft volt. A Társaság által bonyolított 
fôvárosi beruházások után kapott bonyolítási díj 2005-ben 10 millió Ft bevételt 
eredményezett, a többi területen 2 millió Ft-os többletbevétel keletkezett.
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Az egyéb bevétel 4504 millió Ft-tal magasabb az elôzô évinél. Ez 51% emel-
kedést jelent. Három jelentôsebb növekedés volt a 2004-es évhez képest, a díj-
emelés és a számlázásváltozás hatására a faktoringbevétel 2584 millió Ft-tal, a 
céltartalék-felhasználás – a korábbi évek elszámolásának hatására – 1932 millió Ft- 
tal és a csatornabírság 69 millió Ft-tal nôtt. A kisebb tételek együttes hatá-
sa 7 millió Ft többletbevételt hozott. Az egyéb bevétel-emelkedések összesen 
4592 millió Ft-ot tettek ki. A csökkenéseket – összesen 88 millió Ft-ot – a 2004. 
évi egyszeri bevételek elmaradása okozta, az eszközértékesítéseknél 61 millió 
Ft-tal kevesebb bevétel folyt be. Az értékvesztés 20 millió Ft-tal, míg a többi 
kisebb tétel 7 millió Ft-tal lett alacsonyabb az elôzô évinél.  

A tervhez képest 1757 millió Ft a többletbevétel, ami döntôen arra vezethetô 
vissza, hogy a faktoringbevételekbôl 901 millió Ft-tal kevesebbet prognosztizál-
tunk (elszámolás-változás). 2005-re csak egy korábbi éveket érintô szennyvíz-
bírság rendezését terveztük, így a terv 700 millió Ft-tal alacsonyabb céltarta-
lék feloldását tartalmazta. A csatornabírság elôirányzata 106 millió Ft-tal volt 
kevesebb. A többi bevétel 50 millió Ft-os együttes többletértéke elsôsorban a 
terven felüli eszközhasznosításból és kötbérbôl, kártérítésbôl származott.

A pénzügyi bevétel 117 millió Ft-tal volt kisebb mint a 2004-es évben. Mivel a 
készpénzállomány a korábbi éveket érintô szennyvízbírságok rendezése miatt 
csökkent, kevesebb átmenetileg szabad pénz volt, ugyanakkor az átlagos kamat-
lábak is mérséklôdtek.

Rendkívüli bevételben a térítésmentesen átvett eszközök amortizációjának el-
lentételezése szerepel, ennek emelkedése a bázisidôszakhoz képest 90 millió Ft. 

Összességében 2005-ben a nettó árbevétel 28 241 millió Ft volt, 2569 millió Ft-tal 
magasabb az elôzô évinél. A szennyvízbevétel eredményezte a többlet 98,6%-át, 
a többi tevékenység árbevétele pedig mindössze 1,4 %-kal emelkedett. 

A Társaság bevételei elérték a 42 740 millió Ft-ot. Ez az összeg 7047 millió Ft-tal 
(20%-kal) volt magasabb mint az elôzô évben.

Üzletmenet...
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Megnevezés
2004. évi tény 2005. évi terv 2005. évi tény Index %

1 2 3 3/1 3/2

Anyagjellegû ráfordítás 5 412 245 5 955 800 6 394 344 118,1 107,4

Személyi jellegû ráfordítás 4 027 053 4 198 300 4 213 743 104,6 100,4

Értékcsökkenési leírás 4 444 913 4 653 000 4 652 967 104,7 100,0

Aktivált saját term. érték -189 729 -210 800 -243 787 128,5 115,6

Értékesítési költségek 13 694 482 14 596 300 15 017 267 109,7 102,9

Értékesítési költségek ezer Ft-ban

Kiadások

A vízügyi tevékenység eszközigényességébôl adódóan a kiadások nagy ré-
sze – a bevételekhez hasonlóan – nem befolyásolható. A szolgáltatás igénybevé-
telétôl függetlenül jelentkeznek az eszközarányos költségek, melyek a döntô 
részét teszik ki a ráfordításoknak. Ezek közül mind volumenben, mind ará-
nyaiban az amortizáció és a karbantartások értéke emelkedik ki.  

2005-ben az eszközarányos költségek az értékesítési költségek 62,4%-át tet-
ték ki, amelyen belül 45,7%-a volt az amortizáció és a bérleti díj amortizációs 
része, valamint 16,7%-a fenntartás. 

Összességében az értékesítési költségek 1323 millió Ft-tal, 10%-kal emelkedtek 
a bázisidôszakhoz képest. Az éves terv összességében 103%-ra teljesült.

Az anyagjellegû ráfordítások az anyagköltséget, az igénybevett, az egyéb 
és a közvetített szolgáltatások értékét tartalmazza 6394 millió Ft értékben. 
Az elôzô évhez képest mutatkozó 982 millió Ft-os többlet elsôsorban a saját 
beruházások növekedésével összefüggô anyagfelhasználásból, a bérleti díj 
terven felüli emelkedésébôl, az idegen karbantartás növekedésébôl és kisebb 
mértékben az inflációból ered. Az anyagjellegû ráfordítások 35,9%-a anyag- és 
energiaköltség, 62,3%-a igénybevett szolgáltatás, 1,2%-a egyéb szolgáltatás és 
0,6%-a közvetített szolgáltatás volt. Az igénybevett szolgáltatásokon belül a 
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô eszközök 2213 millió Ft-os bérleti 
díja a legjelentôsebb. 

Az anyagjellegû ráfordításnál a tervhez viszonyított 438 millió Ft-os több-
let kiadást a terven felüli saját beruházások anyagfelhasználása, a több let-
üzemanyag-felhasználás, valamint a tervezettnél magasabb bérleti díj és idegen 
karbantartás eredményezte. 

Üzletmenet...
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Ráfordítások alakulása ezer Ft-ban

A személyi jellegû ráfordítások értéke 4214 millió Ft volt. A bérköltség (a 
személyi jellegû kiadások 68%-a) a bérfejlesztések hatását mutatja. Az egyéb 
személyi jellegû kifizetés az összes személyi jellegû kiadások 7,3%-a. A társa-
dalombiztosítási járulék a személyi jellegû költségek 24,7%-át tette ki. A 
személyi jellegû költségeknél – elsôsorban a tervezettnél magasabb létszám 
miatt – 15 millió Ft-os többletfelhasználás volt.

Az amortizáció 2005-ben elszámolt értéke 4653 millió Ft volt. A növekedést 
az eszközérték emelkedése okozta. Az értékcsökkenési leírás, az aktiválások 
idôbeli csúszása ellenére, gyakorlatilag a tervezett szinten alakult.

A felsorolt költségekbôl 244 millió Ft jelent meg mint aktivált saját teljesítmény 
érték. Ez – a változó igények és lehetôségek miatt – az elôzô évi értéknél 
54 millió Ft-tal, az elôirányzatnál pedig 33 millió Ft-tal magasabb. 

Az értékesítés költségein felül 16161 millió Ft-ot tett ki az egyéb ráfordítás. 
Ez az elôzô évi értéknél 2578 millió Ft-tal magasabb. A legnagyobb többlet 
a következô helyeken keletkezett: a korábbi éveket érintô szennyvízbírság 
1178 millió Ft és a faktoringkiadás emelkedése 2687 millió Ft. A következô 
egyéb ráfordítások csökkentek: a vízterhelési díj 1074 millió Ft-tal, a céltartalék-
képzés 251 millió Ft-tal. A többi kis tétel együttes változása 38 millió Ft. 

A Társaság pénzügyi ráfordítása 20 millió Ft volt. 

A rendkívüli ráfordítás 2005-ben 5693 millió Ft volt. Ennek döntô része 
5321 millió Ft a fejlesztési hányad. 342 millió Ft-ot jelentett a csatornahasz-
nálók kompenzációját biztosító alapítványi befizetés. Egyéb címen 30 millió Ft 
rend kí vü li ráfordításra került sor.

Üzletmenet...
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Megnevezés Bevétel Ráfordítás Eredmény

Üzemi tevékenység 41 552 924 31 178 231 10 374 693

Pénzügyi tevékenység 789 269 19 849 769 420

Szokásos vállalkozási tevékenység 42 342 193 31 198 080 11 144 113

Rendkívüli tevékenység 397 673 5 692 559 -5 294 886

Adózás elõtti eredmény 42 739 866 36 890 639 5 849 227

Fizetendõ adó 0 0 1 817 123

Adózott eredmény 4 032 104

Fizetett ( jóváhagyott) osztalék 3 219 185

Mérleg szerinti eredmény 812 919

2005. évi eredmény alakulása ezer Ft-ban

Összességében Társaságunk kiadása 36 296 millió Ft-ot tett ki. Ennek és 
a bevételeknek a hatására 6443 millió Ft adózás elôtti eredmény keletkezett.

Eredmény

A Társaság adózás elôtti eredményét a következô tényezôk alakították:

Az üzemi eredmény a fejlesztési hányad és a megtakarítások hatására 
10 969 millió Ft volt. Ezt a nyereséget 769 millió Ft-tal növelte a pénzügyi te-
vékenység eredménye és csökkentette a fejlesztési pénzeszközök átadása 
miatt keletkezô 5295 millió Ft rendkívüli veszteség. Ezek együttes hatására 
6443 millió Ft-os adózás elôtti nyereség alakult ki. A 2005-ös évben 1817 millió Ft-
os adófizetési kötelezettség terhelte Társaságunkat, mivel az adóalapot nö velô 
tényezôk 4914 millió Ft-tal haladták meg az adóalapot csökkentôket.

A Társaság tevékenységét elemezve elmondhatjuk, hogy üzemi eredmény 
szempontjából nyereséges volt (a fejlesztési hányad hatására) a szennyvízágazat 
(10 385 millió Ft), az egyéb vízgazdálkodási tevékenység (145 millió Ft), az 
építôipari tevékenység (1 millió Ft), valamint az egyéb alaptevékenységen kí-
vüli tevékenység (125 millió Ft). 

A korábbi évekhez hasonlóan veszteséges volt a vízkárelhárítási és a vízmi-
nôség-védelmi tevékenység (–279 millió Ft). Az ipari tevékenységek 2 millió Ft 
veszteséget eredményeztek.

Az adózott eredményt 3219 millió Ft-os osztalékfizetési kötelezettség terheli, 
melynek hatására a mérleg szerinti nyereség 813 millió Ft.

Üzletmenet...
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Beruházások, fejlesztések

Beruházások...

Beruházások

A csatornaszolgáltatás beruházásigényes tevékenység. Magasak a fejlesztési 
és a rekonstrukciós költségek, és az átlagosnál nagyobb volumenûek is. A Fõvá-
ros csatornamûve mind a mai napig sem a közmûves szenny- és csapadék víz-
elve ze tés, sem azok tisztítása szempontjából nem teljes. Jelenleg a csatornamû-
beru há zásoknak a következõ pénzügyi forrásai vannak:

•  európai uniós és állami támogatások (a Fõvárosi Önkormányzaton ke resz-
tül),

•  a Fõvárosi Önkormányzat költségvetési forrása és a díjba beépített fejlesztési 
hányad,

•  a Társaság saját fejlesztési forrása,

•  a kerületi önkormányzatok hozzájárulása,

•  a lakossági önerõs csatornaépítésre fordított pénzeszköz (általában kerületi 
önkormányzati támogatással).

A megvalósult beruházások üzemeltetõje Társaságunk.

I. A Fõvárosi Önkormányzat által finanszírozott beruházások

2005-ben Társaságunk – a tulajdonosok megállapodása alapján –  a csator-
na hasz nálati díjban biztosított fejlesztési hányad és a bérleti és használati díj 
befizetésével járult hozzá a budapesti csatornamû-fejlesztésekhez.  

Megnevezés
Fejlesztési célú
pénzeszközök

átadásának terve

Fõvárosnak
utalt

fejlesztési hányad

Fõvárosnak
utalt

bérleti díj
Összesen

Fejlesztésihányad-utalás 5 404 800 5 439 407 5 439 407

Nettó bérletidíj-utalás 2 197 200 2 213 159 2 213 159

Összesen 7 602 000 5 439 407 2 213 159 7 652 566

Év végi korrekció –118 752 –118 752

Mindösszesen 7 602 000 5 320 655 2 213 159 7 533 814

Budapest Fõváros Önkormányzata a 2005. évi díj elfogadásakor 
tervezett fejlesztési célú forrásai és azok tényleges alakulása ezer Ft-ban
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A 2005-ös évben átlagosan 57,16 Ft/m3 volt a fejlesztési, bérleti és használati 
díjhányad, ami adózás után összesen 7602 millió Ft fejlesztési forrást jelentett. 
Ez a díjban biztosított érték a szennyvízvolumen változása és a belsõ arányok 
adózatlan forrás felé történõ eltolódása miatt, tényadatként 7534 millió Ft-ra 
módosult. 

A Fõvárosi tulajdonú csatornamûveket Társaságunk üzemelteti. Az üzemel-
tetésre átvett eszközök után bérleti és használati díjat fizetünk. 2005-ben a
tervezett 14,55 Ft/m3-rel szemben – a kerületi csatornák átvétele miatt – a tény 
14,80 Ft/m3 volt (2213 millió Ft). 

Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a fejlesztési hányad Fõvárosnak 
ténylegesen átutalt (nettó) részét, mint véglegesen átadott fejlesztési forrást.  
A 42,61 Ft/m3-es díjhányad helyett – a bérleti díj tervezettnél magasabb összege 
miatt – átlagosan 42,36 Ft/m3 befizetési kötelezettség keletkezett. Ennek 2005.
évi összege 5321 millió Ft volt. A várható adatok alapján a december végéig 
átutalt összeg 5439 millió Ft.

Beruházások...
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Budapest Fõváros Önkormányzatának tulajdonában levõ 
és a Társa ság által üzemeltetésre átvett beruházások
(ingatlanérték, lakásértékpótlás, alapátadás nélkül) ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése 2004. év végéig 2005.  évben 2005. év végéig

XI., Hamzsabégi-Ajnácskõ u. fõgyûjtõ 389 176 389 176

Rákosvölgyi északi fõgyûjtõ 1 870 149 1 870 149

IV-XV., Szilaspatak-menti fõgyûjtõ 356 666 356 666

IV., Corvin-Bajza-Fóti úti fõgyûjtõ 382 990 382 990

II., Zsigmond téri szivattyútelep 1 458 427 32 792 1 491 219

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep 6 531 678 4 162 6 535 840

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 5 552 872 19 781 5 572 653

Dél-budai fõgyûjtõ 657 546 657 546

Észak-pesti koncentrált leeresztõhely 38 927 38 927

Albertfalvai koncentrált leeresztõhely 46 127 46 127

Bécsi úti fõgyûjtõ 277 429 277 429

Kõbányai fõgyûjtõ 775 220 775 220

Hungária körút 608 851 608 851

XI., Etele tér 77 446 77 446

Expo-terület 345 745 345 745

XV., Szûcs és Eötvös út 33 519 33 519

Hungária – Könyves Kálmán körút 241 230 241 230

5. számú fõközlekedési út 321 338 321 338

VI-VII-XIV., Dózsa György út 80 174 80 174

XVII., Sülysáp utcai átemelõ 37 523 37 523

IX., Haller utca 67 786 67 786

Fiumei út 90 124 90 124

Rákoscsaba – Péceli út 92 016 92 016

Orczy út 1 316 1 316

Bácskai u. – Laskay u. 279 435 279 435

IV., Káposztásmegyer fejlesztési ter. 184 357 184 357

Ingatlanok 14 572 14 572

Kerületi csatornák 3 779 373 8 704 941 12 484 314

Összesen 23 930 192 9 423 496 33 353 688

Beruházások...
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II. A Társaság saját forrásából megvalósult beruházások

A 2005. évi saját fejlesztési források 8754,4 millió Ft-ot tettek ki és a követ-
kezõk voltak:

•  1955,7 millió Ft-os nyitóállomány, amely pénzügyileg rendelkezésre állt.

•  1618,7 millió Ft volt a fejlesztési hozzájárulások befolyt összege.

•  A beszámolási idõszakban 4653 millió Ft-os amortizáció képzõdött.

•  A leselejtezett eszközök nyilvántartási értéke 103,6 millió Ft volt.

•  A fejlesztési pénzeszközök felhalmozott kamata 274,2 millió Ft-ot tett ki.

•  A vízterhelési díjból mûszerre fordított összeg 147,9 millió Ft volt.

•  Csatornakártalanításra 1,3 millió Ft folyt be. 

A fejlesztési források felhasználása 

A rendelkezésre álló forrásokból 6443,5 millió Ft volt a saját felhasználás össze-
ge. Elkülönített forrásból – az áthárított vízterhelési díjból – 184,9 millió Ft-ot 
fordított a Társaság környezetvédelmi mûszerek beszerzésére. A felhasználás 
összesen 6628,4 millió Ft volt.

A saját felhasználás 93,1%-át rekonstrukcióra és eszközeink cseréjére, 6,9%-át 
pedig fejlesztõ beruházásokra fordítottuk. 

A rendelkezésre álló forrásból pénzügyileg 2163 millió Ft-ot nem használt fel 
Társaságunk a beszámolási idõszakban. Ezt a záró állományt azonban 2005. 
december 31-én teljes egészében szerzõdéssel lekötött áthúzódó kötelezettség 
terhelte. A záróállomány magas szintjéhez jelentõsen hozzájárult, hogy az 
engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a saját beruházásban megvalósuló 
észak-pesti rothasztó beruházási munkái áthúzódtak a következõ évre. Erre 
saját forrásból 1,3 milliárd Ft volt az elõirányzat. A kis átemelõk rekonstrukciója 
2005-ben pedig, a közbeszerzési pályázat megismétlése miatt maradt el. Ennek 
a beruházásnak a tervezett értéke 250 millió Ft volt.

A Társaság beruházásai közbeszerzés hatálya alá esnek. Ezeknek a felada-
toknak az ellátására 2004-ben Társaságunk Közbeszerzési csoportot hozott 
létre. A 2005-ös évben a csoport 59 közbeszerzési eljárást folytatott le saját 
ber házásainkhoz kapcsolódóan. 

Beruházások...
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2005. évi saját fejlesztési pénzeszközök célonkénti felhasználása  millió Ft-ban  

Megnevezés 2004. évi tény 2005. évi tény

Szennyvíztisztítás
   Értéknövelõ 76,6 172,8
   Rekonstrukció 941,5 329,9
Átemelõ
   Értéknövelõ 121,1 89,3
   Rekonstrukció 198,9 274,6
Hálózat
   Rekonstrukció 2954,6 4108,0
Egyéb
   Értéknövelõ 452,9 339,9
   Rekonstrukció 0,0 66,2
Tervezés 81,4 78,6
REKONSTRUKCIÓ ÖSSZESEN 4827,0 5459,3
Számítástechnika 0,0 46,4
Célgép 39,8 53,5
Szállítóeszköz 18,5 216,9
Kisgép, mûszer 258,8 143,0
Kistárgyi eszköz 43,2 82,6
CSERE ÖSSZESEN 360,3 542,4
REKONSTRUKCIÓ ÉS CSERE 5187,3 6001,7
Számítástechnika 269,5 258,2
Bûzmegelõzés 50,5 37,5
Üzemviteli épületépítés 128,8 78,5
Kistárgyi eszköz 43,2 67,6
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN 492,0 441,8
Saját felhasználás 5679,3 6443,5
Környezetvédelmi mûszer beszerzése 38,3 184,9
FELHASZNÁLÁS 5717,6 6628,4
Áthúzódó lekötött kötelezettségek 1 720,5 2 126,0
ÖSSZESEN 7438,1 8754,4

Rekonstrukció, értéknövelõ felújítás és csere

A rekonstrukciós felhasználás és csere 6001,1 millió Ft volt. A teljes felhasz ná-
lás 68,4%-át csatornák, 8,4%-át a szennyvíztisztító telepek, 6,1%-át az átemelõ 
telepek, 8,1%-át egyéb eszközök rekonstrukciójára fordítottuk. Az eszközök 
cseréje a felhasználás 9%-át tette ki. A telepekre arányaiban is kevesebbet for-
dított a Társaság, mivel az ezekre a területekre tervezett beruházások – külsõ 
okok miatt – áthúzódtak a következõ esztendõre. 

Csatornarekonstrukcióra 2005-ben 4108,0 millió Ft-ot fordítottunk. Az ak ti-
vált csatornák jó minõségben, a szerzõdésben rögzített határidõre átépültek. 
Összesen 19,8 km csatorna átépítésére került sor.

Beruházások...
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A legnagyobb csatornarekonstrukciók millió Ft-ban

A 2005-ös évben elvégzett csatornarekonstrukciós munkák közül a legna-
gyobbak a következõ beruházások voltak:

Megnevezés Összes fm Érték

IV., Attila utca     845,3 239,9

IV., Mikszáth Kálmán utca 659,7     169,7

X., Kolozsvári út 362,9 164,1

X., Keresztúri út 618,5 225,5

IV., Baross utca (Károlyi-Szabadkai)      622,0     269,1

IV., Nádor utca      322,0 164,1

XIV., Nagy Lajos király útja   889,6     336,9

IV., Templom utca 748,5 288,0

XII., Városmajor utca (Szamos-Diósárok)     817,2   264,8

Szennyvíztisztító telepek rekonstrukciójára fordított összeg 502,7 millió Ft 
volt. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen befejezõdött az iszapsûrítõ víz tele-
nítõ rend szer és a belsõ vízhálózat rekonstrukciója, valamint az iszaprot hasztó 
és hulla dékkezelõ beruházása. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen elké-
szült az ivóvízhálózat rekonstrukciója. Megkezdõdött a csigaszivattyúház felú-
jítása és a laboratórium átépítése.

Az átemelõ telepek rekonstrukciója 363,9 millió Ft-ot tett ki.

2005-ben a legjelentõsebb beruházások a Kelenföldi telep záporgépházának 
átalakítása, automata átemelõk korszerûsítése és átépítése, valamint a táv felü-
gyelet diszpécserközpontjának kiépítése volt.

Értéknövelõ felújításokra összesen 602 millió Ft-ot költöttünk.

A külsõ kivitelezésben végzett értéknövelõ felújítások értéke 359 millió Ft 
volt, saját kivitelezésben 243 millió Ft-ot fordítottunk felújításra.

Célgépek, földgépek és szállítóeszközök cseréjére összesen 53,5 millió Ft-ot 
fordítottunk, amibõl a következõ eszközök kerültek beszerzésre: 1 db Renault-
alvázra szerelt MUT csatornatisztító gépjármû és 1 db Aquatech csatorna tisz-
tító. Három tervezett gépbeszerzés külsõ okok miatt áthúzódott a 2006-os évre.

Számítástechnikára 2005-ben fejlesztéssel együtt 304,6 millió Ft került 
felhasználásra. A vékonykliens rendszer próbaüzeme befejezõdött és egyúttal 
folytatódik a hasonló nagyságrendû Szolinfo rendszer bevezetése is.

Szállítóeszközökre összesen 216,9 millió Ft került felhasználásra, melyek a 
következõk: 2 db tehergépkocsi, 16 db személygépkocsi, 2 db iszapszállító gép-
kocsi, 1 db autóbusz, 35 db zagyszállító konténer és 4 db speciális karbantartó 
gépkocsi. 

Beruházások...
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A magas eszközállomány folyamatos üzemképességének biztosítása megfe-
le lô karbantartói tevékenységgel érhetô el. 1998 év vége óta önálló szervezet, 
a Fenn tartási Fôosztály végzi és koordinálja ezt a tevékenységet. 

A fenntartási területen az elsôdleges cél az volt, hogy a szolgáltatás eszköz-
parkjának mûszaki állapota javuljon. A 2005-ös év folyamán a folyamatos és 
biztonságos üzemeltetés feltételeit biztosítani tudtuk. Ezt a célt a leggaz da sá-
gosabban próbálta elérni Társaságunk. A gazdasági hatékonyság növelése ér de-
kében alkalmazott módszerek a következôk voltak:

•  külsô fenntartásokra fordítandó összeg optimalizálása áralkuval és versenyez-
tetéssel, illetve saját munkával történô helyettesítéssel;

•  az értéknövelô felújítások és a karbantartási tevékenység mûszaki és gazda-
sági elhatárolása;

•  gazdasági számítások végzése (a karbantartandó eszközök korának, nettó 
értékének és állapotának és az igényelt munka költségeinek elemzése) a mû-
szaki teendôk (karbantartás, felújítás, csere) megkezdése elôtt; 

•  a saját karbantartások, elsôsorban a csatorna-karbantartások átfutási ide jé-
nek csökkentése;

•  üzemeltetési és karbantartási szerzôdések kötése (pl. fûtô-hûtô rendszerek 
esetén).

2005-ben az eszközállomány karbantartására 2501 millió Ft-ot fordított Társa-
ságunk. A karbantartási költségek az értékesítési költségek 16,7%-át tették ki. 

Karbantartások

Megnevezés 2004. év 2005. év Index %

Saját fenntartás 1 885 025 2 008 969 106,6

Idegen fenntartás 381 469 492 016 129,0

Összesen 2 266 494 2 500 985 110,3

2005. évi karbantartások alakulása ezer Ft-ban

Karbantartások

2005-ben 492 millió Ft értékû karbantartást idegen kivitelezôkkel végeztetett 
Társaságunk. Ez az összes fenntartás 20%-át képviselte. Idegen kivitelezésben 
elsô sorban a speciális szakértelmet igénylô, technológiai gépészeti beren de-
zések, valamint az üzemviteli, szociális és egyéb tevékenységek esz   kö zeinek 
karbantartására került sor. Az új tisztítótelepi beruházások során egy re bonyo-
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Megnevezés Mértékegység 2004. év 2005. év Index %

Fõgyûjtõtisztítás fm 23 309 18 905 81,1

Hagyományos csörlõs tisztítás fm 16 682 18 320 109,8

Nagynyomású célgépes tisztítás fm 457 533 492 467 107,6

Összesen fm 497 524 529 692 106,5

Dugulás-felszabadítás fm 53 645 53 505 99,7

Összes tisztítás fm 551 169 583 197 105,8

Sorvíznyelõ-tisztítás db 30 576 29 321 95,9

Egyedi tisztítás db 14 384 14 228 98,9

Összes víznyelõ tisztítása db 44 960 43 549 96,9

Dugulás-felszabadítás db 3 533 3 429 97,1

Kiemelt iszap m3 30 540 39 854 130,5

Vizsgált csatornahossz fm 1 440 561 1 458 117 101,2

Javított csatornahossz fm 4 591 4 637 101,0

Hálózatkarbantartás

lul tabb és karbantartás-igényes berendezések kerülnek beépítésre, me lyek javí-
tásához, karbantartásához szakszervizek szolgáltatásait kellett igény be venni. 

Saját kivitelezésû a karbantartások 80%-a volt. Ennek döntô többsége a csa-
torna-karbantartás területén jelentkezett, amely naturális adatokkal jól jelle-
mez hetô.

A 2005. évi karbantartási tevékenységet a hatékonyság jellemezte. A csator-
natisztítás tekintetében sikerült 5,8% emelkedést elérni a humán- és a mûszaki 
erôforrások optimális szervezésével. A hálózat jó karbantartási állapota követ-
keztében – a heves záporok és a hosszú esôzések ellenére – kevesebb volt a 
vá ratlan meghibásodás. Ezt mutatja, hogy a csatornadugulások a korábbi 
évhez képest (mind darabban, mind folyóméterben) csökkentek. A beszámolási 
idôszakban növeltük a megelôzô karbantartást, elsôsorban a gyûjtôcsatornák 
nagynyomású gépkocsival végzett tisztítását. A csatornavizsgálatok hossza 
18 ezer folyóméterrel haladta meg az elôzô évi kimagasló mennyiséget. Emeltük 
a kamerás vizsgálatok arányát a hagyományos búvárvizsgálatokkal szemben. 

A 2003-as év óta alkalmazott vizsgálati kiértékelô rendszer nagymértékben 
megkönnyítette a hálózatról történô információszerzést, valamint a csatorna-
rekonstrukciók során az átépítési javaslatok összeállítását.

A javított csatornahossz gyakorlatilag azonos mértékû az elôzô évivel, a több-
letteljesítmény 46 fm. Általánosan igaz, hogy a fokozott csator nare konstruk-
ció nak köszönhetôen a szakadások száma csökken, így mérséklôdik a javítási 
igény. Ugyanakkor a 2005. évi munkák jellege is indokolja a stagnálást. A mun ka-
végzés során számos esetben kiderült, hogy az elvégzendô feladat nagyobb a prog-
nosztizáltnál, és ezért az értéknövelô felújításnak, azaz beruházásnak minô sül. 

Karbantartások
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A Társaság 2005-ös környezetvédelmi tevékenységét továbbra is az EU-csat-
lakozás jogharmonizációs folyamatának hatására végbement jogszabályvál-
tozások befolyásolták. A vízminôség-védelem, hulladékgazdálkodás és levegô-
tisztaság-védelem területén számos új elôírásnak, feladatnak kellett megfelelni. 
A fô feladatok közé tartozott a Társaság mûködési területén az 1995. évi LIII. 
Törvény alapján a környezetvédelemmel összefüggô feladatok ellátása és a kör-
nyezetvédelmi elôírások betartása, a fôvárosi közcsatorna-hálózatba és a Du-
nába vezetett szennyvíz minôségének ellenôrzése, az adatok nyilvántartási és 
adatközlési kötelezettségeinek ellátása.

Környezetirányítási rendszerünk 2001. június 11-étôl tanúsítási okirattal ren-
delkezik a Lloyd’s auditáló szervezetétôl, amely az észak-pesti és a dél-pesti 
telepeinkre vonatkozik. A kiadott tanúsítási okiratok 2007-ig érvényesek. Az 
év folyamán az új MSZ EN ISO 14001:2004 szabvány szerint felülvizsgáltuk 
rendszerünket és átdolgoztuk az új elôírásoknak megfelelôen. A 2004-es évre 
tervezett környezetvédelmi programok mindkét tisztítótelepünkön idôarányosan 
teljesültek. A környezetvédelem területén a hatóságokkal történô kapcsolattar-
tást Társaságunk szabályozottá tette. A 2003-ban bevezetett referensi rendszer 
bevált, a kapcsolattartás egész évben kiegyensúlyozott, problémamentes volt. 

Társaságunk kidolgozta és alkalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek ellenôrzésének, a hulladékok, veszélyes hulladékok nyilvántar-
tásának, az elôírt bevallások elkészítésének kezelésével összefüggô feladatok 
ellátásának rendszerét. Minden hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási és 
engedélyezési kötelezettségünknek eleget tettünk. 

Elkészítettük a 2006-os év végéig érvényes egyéni hulladékgazdálkodási ter-
vünket, melyben kiemelten figyelembe vettük az országos hulladékgazdálko-
dási terv készítésérôl kiadott rendeletben szereplô szempontokat, valamint  
a regionális célkitûzéseket.

A levegôtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatokat a Társaság egész te-
rületén elvégeztük. A levegôtisztasági bevallásokhoz kapcsolódó méréseket 
elvégeztettük, az adatközlési kötelezettségünknek hiánytalanul eleget tettünk. 
2005-ben jelentôs levegôtisztaság-védelmi beruházás került üzembe helyezésre 
a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepünkön. Ezzel mindkét tisztítótelepen meg-
valósult a fedett mûtárgyak 100%-os légelszívása és tisztítása. 

A központi laboratóriumunk és a szennyvízmintavevô egységünk 2005-ben 
is az MSZ EN ISO/IEC17 025:2001 rendszerszabvány szerint dolgozott. A la-

Környezetvédelem

Környezetvédelem



44

Szennyvíztisztítókról kibocsátott szennyvíz minôsége

A Dunába, mint befogadóba vezetett szennyvíz minôségét a Közép-Duna-völ gyi 
Környezetvédelmi Felügyelôséggel kötött önkontroll-megállapodás ke retén be-
lül ellenôriztük. Az ellenôrzések eredményeit korszerûsített adatkezelé si rend-
szerben rögzítettük. Az eredményekrôl folyamatosan tájékoztattuk part ner-
szervezeteinket.

Az önkontrollmérési eredmények alapján a Duna szennyezôanyag-terhelése 
a 2004. évihez képest minden vizsgált komponens tekintetében javult. 

boratóriumi tevékenység NAT-1-1333/2004 számon, a mintavételi tevékenység 
NAT-1-1334/2004 számon került akkreditálásra. Az akkreditáció 2005. évi fe-
lülvizsgálata mindkét egységnél sikeres volt. A laboratóriumokban 2003-2005-
ben végrehajtott jelentôs mûszaki fejlesztések eredményeként az elem zések szá ma 
tovább növekedett. Az aktuális jogszabályi változásokból adó dó laboratóriumi 
méréstechnikai változásokkal kapcsolatos beruházások elô készítése tovább foly-
tatódott. A laboratóriumokban 2003-2004-ben végre haj tott jelentôs mûsza ki 
fejlesztések eredményeként az elemzések száma tovább növekedett. Az aktuális 
jogszabályi változásokból adódó laboratóriumi mérés technikai változásokkal 
kapcsolatos beruházásokat elôkészítettük. A dél-pesti iszaplaboratórium kiala-
kí tása, berendezése és mûszerezése 2004-ben megvalósult. A legmodernebb 
elvárásoknak megfelelô laboratóriumi nagy mû szeres ellátottság az év folyamán 
tovább bôvült. Az észak-pesti központi labo ratórium átalakításának kivitelezési 
munkái 2005. decemberében elkez dôdtek.

A szennyvízkibocsátók vizsgálata

Nagy hangsúlyt fektettünk az ipari kibocsátók által okozott közcsatorna-
ká ro sítások eredetének kivizsgálására. A 2003-ban bevezetett új vizsgálati 
szisz témát alkalmazva ellenôrzéseink hatékonysága jelentôs mértékben megnö-
vekedett. 

A települési folyékonyhulladék-leeresztô helyek használatára kötött szer zô-
dések betartása érdekében ellenôriztük a települési folyékonyhulladék-be szál-
lítókat. Szabálysértések esetén a szükséges intézkedéseket megtettük. 

Tevékenység 2004. 2005.

Gazdálkodó egységek vizsgálata 730 531

Lakossági panaszbejelentés kivizsgálás 88 125

Önkontroll-mintavételek száma 915 885

Települési folyékonyhulladék-szállítás ellenôrzése 3 045 2 553

Tervdokumentáció-véleményezés 145 240

Laboratóriumban feldolgozott minták száma 21 156 20 227

Laboratóriumi elemzések száma 92 283 99 488

2005. évi tevékenység mérõszám db-ban

Környezetvédelem
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A Társaság létesítményein át a Dunába bocsátott károsító anyagok alakulása kg/év-ben

Év KOI Szerves oldószer 
extrakt

Összes 
nitrogén Foszfor

2001. 73 875 152 6 139 118 6 991 403 1 120 793

2002. 66 275 464 5 533 592 6 615 212 1 171 011

2003. 60 174 527 4 005 975 6 482 266 1 070 177

2004. 54 554 307 3 517 474 6 831 992 1 142 162

2005. 54 051 006 3 149 767 5 760 390 1 012 649

A Társaság kötelezettsége (a Fôvárossal kötött Közüzemi Szolgáltatási Szer-
zôdés szerint), hogy a Duna szennyezôanyag-terhelését a Társaság az elôzô 
évhez képest (20% terhelésnövekedésig) ne növelje, illetve a tisztítótelepekrôl 
elfolyó szennyvíz minôségi jellemzôi az 1996. évihez képest ne romoljanak.

 
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep kapacitása 80 000 m3/nap, míg a tényleges vízhozam napi 59 896 m3. 
Ter helése a beszámolási idôszakban megközelítette a 75%-ot. Az azonos ka pa-
citású harmadik tisztítási fokozat a teljes mennyiségnél lehetôvé teszi a táp-
anyag (foszfor és nitrogén) eltávolítását. 

A dél-pesti telep vízminôségi adatai mg/l-ben

A táblázatból kitûnik, hogy 1996 óta jelentôs vízminôség-változás állt be, 
mely nek hatása a Soroksári-Dunára csak a jövô években lesz mérhetô.

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitását 2001- 2002-ben, 155 000 m3/nap 
átlag és 200 000 m3/nap csúcsterhelésre bôvítették. A Világbank által finanszíro-
zott projekt keretében egy nagy terhelésû eleveniszapos eljárást valósítottak meg, 
ami kiegészítésre került egy részleges kémiai foszforeltávolítási eljárással. A telep 
2005. évi terhelése 75% volt.

A telepen részleges tápanyag-eltávolítás folyik, nincs nitrifikálás. 2005-ben 
az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 149 184 m3/nap volt az átlagos hid-
raulikai és 43 610 kg BOI5/nap az átlagos szervesanyag-terhelés. A telep hid-
raulikai terhelése jelenleg a kapacitásának megfelelô, szervesanyag-terhelése 
azonban a tervezett átlagos 25 500 kg BOI5/nap értéket lényegesen meghaladja. 

Környezetvédelem

Összetevõ 
Elfolyó vízminõség Határérték

1996. 2005. Tervezési 2003. június 1-jétõl

KOI  70,0     4,8     50    50

Lebegõanyag  21,0     3,6     35    100

NH4 nitrogén  25,7     0,5     -    2

Összes foszfor  2,4     0,9     1    1,8
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Az észak-pesti telep vízminôségi adatai mg/l-ben

Összetevõ
Elfolyó vízminõség

Tervezési érték Határérték
1996. 2005.

KOI 52,0    55,4     93,0    75,0 

Lebegõanyag 13,7    6,1     32,0    100,0 

NH4 nitrogén 14,1    15,6     27,0    25,0 

Összes foszfor 4,9    1,9     4,0    5,0 

A gazdasági egységek vizsgálati számának alakulása mérôszám db-ban

A laboratóriumi elemzések száma mérôszám db-ban

2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év

A Környezetvédelmi Felügyelôség a KF: 30709-3/03 határozatában, az elfolyó 
tisztított víz minôségére vonatkozóan egyedi határértéket állapított meg. Ez 
KOI és N-NH4 tekintetében lényegesen szigorúbb, mint a H. 27.833 számú lé-
tesítési engedélyben megállapított határérték, ami alapján a telepet tervezték. 
Mindezek ellenére a tisztított víz minôségi paraméterei a tervezési érték és az 
egyedi határérték alattiak voltak.

Az elfolyó tisztított szennyvíz KOI és a N-NH4 koncentrációja 2005-ben ma-
gasabb volt, mint az 1996. évi érték. A telep terhelésnövekedése azonban, az 
1996-os évhez képest 20%-kal nagyobb mértékben (több mint a kétszeresére), 
20 869 em3-rôl 54 452 em3-re növekedett. Budapest szempontjából a tisztított 
víz mennyiségének növekedése lényeges javulást jelentett.

Környezetvédelem

2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év
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A Társaság 2005. évi humánpolitikai tevékenységét továbbra is fôleg a stra-
tégiai célkitûzések, valamint a Részvényesi Szerzôdésben foglalt feladatok meg-
valósítása határozta meg. Ez a tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy a Tár-
saság 2005. évi üzleti céljai megvalósultak, a hatékonyság emelkedett és a cég 
folyamatosan megôrizte mûködôképességét és stabilitását.

2005-ben 1,5%-os statisztikai létszámcsökkentést tartalmazott a terv. A ter-
mé szetes fogyással, a telephelyek megszûnése miatti portaszolgálati lét szám 
csökkentésével, a Fogyasztói Szolgáltatások Fôosztálya tevékeny sé gé nek ra cio-
nalizálásával, valamint a hálózati munkák bôvítése miatti lét szám nö ve ke dés sel 
együtt az éves statisztikai létszám 1130 fô lett, tehát 1% volt a mér séklôdés.

Humánpolitika

Megnevezés
2004. év 2005. év

fõ % fõ %

Fizikai 741 64,89 731 64,69

Szellemi 377 33,01 378 33,45

Összes teljes idõs 1118 97,90 1109 98,14

Részidõs 24 2,10 21 1,86

Összes foglalkoztatott 1142 100,00 1130 100,00

Munkaviszony megszûnt   fõ

Közös megegyezéssel  27    

Határozott idejû szerzõdése lejárt  5    

Próbaidõn belül megszûnt a munkaviszony  2    

Munkáltatói rendes felmondással  2    

Rendkívüli felmondás  2    

Öregségi nyugdíjba vonult  25    

Rokkantsági nyugdíjba vonult  2    

Elhunyt  2    

Megszûnt munkaviszony összesen  67    

A Társaság átlaglétszáma

A létszámcsökkenés megoszlása

Humánpolitika

A beszámolási idôszakban 67 fônek szûnt meg a munkaviszonya. Az év 
fo lyamán 62 fô felvételére került sor.
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Bérgazdálkodás: A 2005-ben a Fôvárosi Önkormányzat által a díjban biz to-
sított bértömegfejlesztés alapján, de a befektetôk hozzájárulásával ezt meg ha-
ladó mértékû, 7%-os bérfejlesztésre került sor. 

A bértömeg felhasználására az Üzemi Tanács és a Szakszervezeti Bizottság-
gal történt megállapodás alapján három ütemben került sor. Az elsô ütemben 
április 1-jétôl, nem visszamenôleges hatállyal, 7%-os bérfejlesztésre került sor. 
A második ütemben a május havi bérekkel a munkavállalók félhavi alapbéré-
nek megfelelô összeg, a harmadik ütemben a november havi alapbérekkel, a 
mun kavállalók egyhavi alapbérének megfelelô összeg került jutalom címén 
kifizetésre a mozgó bérbôl. A létszámcsökkenés miatt a bértömeg mindössze 
6%-kal nôtt.

Megnevezés 2004. év 2005. év Index %

Fizikai teljes munkaidõs bér 1 413 350 1 515 029 107,2

Szellemi teljes munkaidõs bér 1 175 793 1 238 511 105,3

Összes teljes munkaidõs bér 2 589 143 2 753 540 106,3

Részmunkaidõs 26 526 25 791 97,2

Állományon kívüli bér 48 278 44 820 92,8

Összes foglalkoztatott bére 2 663 947 2 824 151 106,0

Tiszteletdíj 39 028 42 339 108,5

Összes bérköltség 2 702 975 2 866 490 106,0

A bérköltség alakulása ezer Ft-ban

2005-ben a Társaság összes foglalkoztatottjának átlagkeresete 2 499 249 Ft/fô/év 
volt, ami 7,1%-kal magasabb mint az elôzô évi 2 332 703 Ft/fô/év. 

A szakmai felkészültség és színvonal emelésének érdekében oktatásra 
22 263 ezer Ft-ot fordított a Társaság. Kiemelt feladatként kezeltük a szakmát 
adó tanfolyamokat. Folyamatos volt munkavállalóink számítástechnikai és nyel-
vi képzése.

Üdültetés területén a munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érde-
ké ben hat üdülô (összesen 192 férôhellyel) állt rendelkezésre, három folya ma-
tos és három idényjellegû nyitvatartással. 2005-ben 1610 fô (munka vállaló és 
családtagjai) vette igénybe ezt a szolgáltatást.  A munkavállalók gyermekei közül 
88 fô részére biztosítottunk csoportos üdülési lehetôséget a nyári szünetben. 

A Társaság üzemegészségügyi szolgálata 2005. évben a Soroksári útról a 
Kerepesi úti telepen lévô új, korszerûen felszerelt rendelôbe költözött. Tárgy év-

Humánpolitika
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ben is biztosított volt  munkavállalóink részére – az üzemegészségügyi törvé-
nyek adta lehetôségek között – a munkaalkalmassági és az idôszakos orvosi 
vizsgálatokon kívül a fogorvosi szakellátás. Ezen kívül a szolgálat – térítés 
ellenében – ellátást biztosított más cégek munkavállalói részére is. A fertôzô 
betegségek és megelôzések érdekében védôoltásokkal rendszeresen ellátjuk 
a Társaság dolgozóit. Az egészségmegôrzés érdekében 2005-ben is lehetôség 
volt arra, hogy ultrahangos diagnosztikai szûrôvizsgálaton vegyenek részt a 
munkavállalók. 

A lakásépítési kölcsönöket a korábbi kölcsönök törlesztésébôl befolyó összeg-
bôl finanszíroztuk. 2005-ben ez a fedezet meghaladta a 30 millió Ft-ot. A
keret felhasználásakor 29 fô részére nyújtottunk – lakásépítés, vásárlás és 
korszerûsítés céljára – kamatmentes (visszatérítendô) kölcsönt 24 300 ezer Ft ér-
tékben.

A munkásszálló 2005 szeptemberében költözött át a Budafoki útról a Sorok-
sári úti telepünkön lévô szociális épület felsô szintjeire. Szintenként ebédlô, tár-
salgó és dohányzó helyiség lett kialakítva.

2005-ben Társaságunk 4000 Ft/fô/hó étkezési hozzájárulást adott munka-
vállalóinak.

Humánpolitika
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2005 során jelentôs fordulat következett be a társasági számítógép-felhasz ná-
lók munkájában. A végrehajtott feladatok között volumenében több nagy projekt 
is szerepelt.

A 2004-es év során Társaságunk megkezdte korábbi döntésének végrehajtását, 
mely szerint informatikai megoldásait a jövôben vékonykliens alapokon fogja 
mûködtetni. 2005-ben élesüzembe állt a vékonykliens rendszer, leváltva a ko-
rábbi PC-s technológiával mûködô architektúrát. A meglevô erôforrás-igényes 
alkal mazásokat Windows terminálkiszolgálókon helyeztük el, a modernebb 
tech nológiájú programok már a vékonykliens felfogásának megfelelô, platform-
független módon kerültek integrálásra. A kliensek cseréjén és az archi tek tú-
raváltáson túlmenôen, nagyfokú konszolidációt is végrehajtottunk. Lecseréltük 
és a vékonykliens rendszer infrastuktúrájába integráltuk a levelezést, az irodai 
programcsomagokat és számos hálózati szolgáltatást. Összesen több mint öt-
ven különbözô technológiájú programot integráltunk egységes környezetbe. 
A rend szer egyszerûbb üzemeltetése azt az elônyt azonnal magával hozta, hogy 
min  den regisztrált felhasználó automatikusan részesévé vált a levelezésnek. 
Ko ráb ban szûkebb körû volt a cégen belüli levelezô-felhasználók száma. 
A vé kony kliens rendszer nagy változást jelentett a felhasználók számára. Jelen-
tô sen megváltozott a környezet, amellyel korábban dolgoztak. Az egységes, új 
felü leten való eligazodáshoz, az új rendszer megértéséhez tanfolyamokat szer-
vez tünk. A próbaüzem alatt már látszott, hogy a továbbiakban nagyfokú fel-
használói támogatásra lesz igény, ezért létrehoztunk egy önálló szervezeti egy-
séget, amely a helpdesk feladatokat hivatott ellátni. A helpdesk felállításával 
párhuzamosan távoli segítségnyújtási rendszert is megvalósítottunk. 

2005 másik nagy lépése az ügyfélkapcsolati rendszer pályázatainak elbí rá-
lása és a rendszer bevezetésének megkezdése volt. A SZOLINFO rendszert már 
kifejezetten a vékonykliens technológia figyelembevételével terveztük meg, ezért 
a bevezetés után a SZOLINFO lesz Társaságunk legmodernebb alkalmazása.

Térinformatikai rendszerünket is továbbfejlesztettük, melynek eredmé nye kép-
pen a digitális térképek a kamerás csatornavizsgáló autókon is elérhetôk. A csa-
tor nahálózati üzemeltetési adatokat hozzákapcsoltuk a térinformatikai adat bá zis-
hoz, így lehetôvé vált a vizsgálati eredmények térképeken keresztüli elérése is.

A társaság informatikai hálózatán is fejlesztéseket hajtottunk végre, na gyobb 
sebességû eszközökkel növeltük a lokális hálózatok sávszélességét.

Új, magas mûszaki színvonalú ügyeleti és távfelügyeleti központot épí tet-
tünk, ahol többek között három nagy teljesítményû szerver kapott helyet, vala-
mint nagy sávszélességû hálózat valósult meg.

Informatika

Informatika
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Az elmúlt években befejezett és a 2005-ös évben elindított észak-pesti beru-
házások tudatos építôkockái voltak annak a tervszerû építkezésnek, amellyel 
szemtanúi lehettünk annak, hogy a hajdani csatornakezelô és szennyvíztisztító 
vállalatból egy modern, környezetgazdálkodási cég válik. 

A legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató cégként fontos feladatunknak 
tartjuk, hogy a szennyvízelvezetésen és -tisztításon túl a tevékenységünkhöz 
kapcsolódó környezeti problémákra is megoldásokat kínáljunk. A dél-pesti 
hulladékfogadó és -feldolgozó állomás üzembe helyezésével, vagy a szenny-
víz iszapból elektromos- és hôenergia-termelés megkezdésével mindenképpen 
letettük névjegyünket a környezetgazdálkodás terén. 

Fô kommunikációs célunk, hogy Társaságunkat Magyarország legnagyobb 
környezetgazdálkodási cégeként pozícionáljuk. Ez egy hosszabb távú kommuni-
kációs folyamat. 

A 2005-ös évre a csatornaüzemeltetés fejlesztését tûzte ki a Társaság, ezért 
az év kommunikációs üzenete „A hálózat éve” volt. Az aktív kommunikáció 
részeként, számos sajtó közleményben, hírleveleinkben adtunk hírt a csator na-
üzemeltetés terén elért óriási fejlôdésrôl. Például:

•  minden eddiginél jelentôsebb összeget, több mint 4 milliárd Ft-ot fordítot-
tunk csatornarekonstrukcióra, amibôl a fôváros 80 utcájában, közel 20 km-
nyi csatornát újítottunk fel;

• az utóbbi tíz év legnagyobb csatornahálózat-tisztítására került sor; 

•  a Társaság saját szabadalmának köszönhetôen több mint 5000 db csator na-
fedlap és víznyelôrács került süllyedésmentesen beépítésre az utakon;

•  az ország egyik legkorszerûbb Központi Ügyeletét hoztuk létre, amely nem-
csak a lakossági panaszokra, hanem a távfelügyeleti rendszer segít sé gével az 
üzemzavarokra és akár árvízi veszélyre is a leggyorsabban képes reagálni;

•  a rendôrség hathatós közremûködésével a felére sikerült csökkenteni, a sú-
lyos veszélyt jelentô és társaságunknak nagy kárt okozó, közterületi fed lap-
lopások számát.

Társaságunk tevékenységével 2005-ben közel másfélszáz cikk és mintegy 40 
rádió-, illetve tv-adás foglalkozott. A híradások 55%-a pozitív, 30%-a semleges 
és 15%-a negatív tartalmú volt. Ez az arány már sokkal jobb, mint a korábbi 
években. 

Kommunikáció

Kommunikáció
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Fontos – és az érdeklôdôk által egyre inkább használt – kommunikációs esz-
közünk internetes portálunk, melyen keresztül folyamatosan a nap hu szon négy 
órájában és a leggyorsabban hozzáférhetôk tájékoztató jellegû infor mációink. 

Az ügyfelekkel való kommunikáció javítása érdekében az ügyfélszolgálati te-
vé kenységet átszerveztük. A bevezetett „front-office” és „back-office” rend szer-
rel meggyorsítottuk az ügyintézést. Az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba kerü-
lô munkatársaink testre szabott kommunikációs tréningeken vettek részt. 

Továbbfejlesztettük call-center-szolgáltatásunkat, így ügyfeleink munkaidôn 
kívül bôvebb tájékoztatás kapnak. Az interaktivítást az éjjel-nappal ingyenesen 
hívható központi ügyeletünk biztosítja. A 2005-ben megújított, az ország egyik 
legkorszerûbb központja segítségével lényegesen gyorsabban tudunk reagálni a 
lakossági panaszokra, üzemzavarokra. 

A társaság minél pozitívabb megítélése érdekében az arculatnak megfele-
lô, egy séges, a dolgozók véleményét is figyelembe vevô, egyedi tervezésû for-
ma- és vé dô ruha került bevezetésre. Munkatársaink jól megkülönböztethetôk 
más közmûvállalatok vagy az utakon más tevékenységet végzô dolgozóktól. 
Az egy séges és kulturált megjelenés erôsíti a jól mûködô, magas szakmai szín-
vonalon dolgozó társaság képét. 

Kiadványaink és PR-filmünk is ezt hivatott erôsíteni. A dél-pesti fejlesztése-
ket követôen megújítottuk a szennyvíztisztító-telep prospektusát. A tervezett, 
különbözô egységekbôl álló PR-film alapanyagát felvettük. Ebbôl az elsô kis 
rövid imázsfilm elkészült, s bemutattuk a szakmának a II. Szennyvízágazati 
Konferencián. A szakmai szövetséggel közösen szervezett konferencián elis-
mert egyetemi oktatóktól és szakemberektôl olyan elôadások hangzottak 
el, amelyek nemcsak a szakma elismerését vívták ki, hanem a közvélemény 
figyel mét is felkeltették. A rendezvény hozzájárult ágazati és hatósági kap-
csolataink erôsítéséhez is. 

A környezetvédelem és most már a környezetgazdálkodás területén betöltött 
sze repünk is kötelez bennünket arra, hogy folytassuk a környezettudatos gon-
dol kodásmód terjesztését. Ezen belül a felnövekvô generáció környezet tu da tos 
neveléséhez való hozzájárulás az elsôdleges célunk. Nyílt nap ja in kon ki he lyezett 
környezetismeret-órák tartásával mutattuk meg a diákok nak az élet körforgásá-
ban fontos szerepet betöltô szennyvízkezelést és kör nye zet gaz dálkodást. 

Kommunikáció

Pozitív Negatív Semleges

2003

2004

2005

Médiamegjelenések alakulása
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Mérleg ezer Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) 

módosításai Tárgyév

a b c d e

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 92 365 551 95 027 654

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 66 209 51 072

03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05. Vagyoni értékû jogok 15 084 12 067

06. Szellemi termékek 51 125 39 005

07. Üzleti vagy cégérték

08. Immateriális javakra adott elõlegek

09. Immateriális javak értékhelyesbítése

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 92 154 425 94 828 986

11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok 84 697 245 87 766 262

12. Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek 3 177 147 3 847 334

13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 275 667 580 136

14. Tenyészállatok

15. Beruházások, felújítások 3 991 678 2 635 254

16. Beruházásokra adott elõlegek 12 688

17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 144 917 147 596

19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 71 750 71 750

20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21. Egyéb tartós részesedés 100 100

22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban 
álló vállalkozásban

23. Egyéb tartósan adott kölcsön 73 067 75 746

24. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír

25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Mellékletek
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Mérleg folytatás ezer Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) 

módosításai Tárgyév

a b c d e

26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 11 755 436 11 239 039

27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 158 701 166 857

28. Anyagok 158 570 166 503

29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 131 354

30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31. Késztermékek

32. Áruk

33. Készletekre adott elõlegek

34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 3 769 595 3 964 502

35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) 2 947 727 3 308 072

36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 50 512 53 479

37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ 
vállalkozással szemben

38. Váltókövetelések

39. Egyéb követelések 771 356 602 951

40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 6 296 099 6 850 353

41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42. Egyéb részesedés

43. Saját részvények, saját üzletrészek

44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 6 296 099 6 850 353

45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 1 531 041 257 327

46. Pénztár, csekkek 919 2 496

47. Bankbetétek 1 530 122 254 831

48. C. Aktív idõbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 2 796 130 2 528 165

49. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 2 785 071 2 393 842

50. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása 11 059 134 323

51. Halasztott ráfordítások

52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 106 917 117 108 794 858

Mellékletek
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Sor-
szám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) 

módosításai Tárgyév

a b c d e

53. D. Saját tõke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 93 021 666 93 834 585

54. I. JEGYZETT TÕKE 70 045 200 70 045 200

55. 54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-)

57. III. TÕKETARTALÉK 13 556 590 13 556 590

58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 8 778 167 9 419 876

59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 641 709 812 919

62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 2 687 522 1 965 351

63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2 687 522 1 965 351

64. Céltartalék a jövõbeni költségekre

65. Egyéb céltartalék

Mellékletek

Mérleg folytatás ezer Ft-ban
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Sor-
szám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) 

módosításai Tárgyév

a b c d e

66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 1 946 788 1 681 183

67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)

68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
lévõ vállalkozással szemben

70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 166 784 244 133

72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73. Átváltoztatható kötvények

74. Tartozások kötvénykibocsátásból

75. Beruházási és fejlesztési hitelek

76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ 
vállalkozással szemben

79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 166 784 244 133

80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) 1 780 004 1 437 050

81. Rövid lejáratú kölcsönök

82. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények

83. Rövid lejáratú hitelek

84. Vevõktõl kapott elõlegek 117 106

85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 476 805 602 315

86. Váltótartozások

87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 237 2 882

88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
lévõ vállalkozással szemben

89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 302 845 831 747

90. G. Passzív idõbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 9 261 141 11 313 739

91. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása 53

92. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 22 735 10 031

93. Halasztott bevételek 9 238 353 11 303 708

94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 106 917 117 108 794 858

Mellékletek
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Sor-
szám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) 

módosításai Tárgyév

a b c d e

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 25 662 068 28 227 001

02. Export értékesítés nettó árbevétele 9 554 13 831

I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 25 671 622 28 240 832

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 11 740 765 12 988 445

04. Eladott áruk beszerzési értéke 443 342

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 54 788 39 243

II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) 11 795 996 13 028 030

III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 13 875 626 15 212 802

06. Értékesítési, forgalmazási költségek 53 257 35 407

07. Igazgatási költségek 1 082 593 1 118 228

08. Egyéb általános költségek 762 636 835 602

IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.) 1 898 486 1 989 237

V. Egyéb bevételek 8 807 903 13 312 092

     V. sorból: visszaírt értékvesztés 26 903 6 713

VI. Egyéb ráfordítások 13 582 855 16 160 964

     VI. sorból: értékvesztés 161 984 212 960

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) 7 202 188 10 374 693

Mellékletek

Eredménykimutatás ezer Ft-ban
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Sor-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

09. Kapott ( járó) osztalék és részesedés 7 650 10 200

    09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 7 650 10 200

10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

    10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

    11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

12. Egyéb kapott ( járó) kamatok és kamatjellegû bevételek 780 507 692 008

    12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

13. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei 117 668 87 061

VII. Pénzügyi mûveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.) 905 825 789 269

14.  Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

     14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

15. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások

     15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

17. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai 238 732 19 849

VIII. Pénzügyi mûveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.) 238 732 19 849

B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) 667 093 769 420

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 7 869 281 11 144 113

IX. Rendkívüli bevételek 307 415 397 673

X. Rendkívüli ráfordítások 3 136 370 5 692 559

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) –2 828 955 –5 294 886

E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 5 040 326 5 849 227

XI. Adófizetési kötelezettség 1 423 531 1 817 123

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.) 3 616 795 4 032 104

18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

19. Jóváhagyott osztalék, részesedés 2 975 086 3 219 185

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.) 641 709 812 919

Mellékletek
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