
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
költségcsökkentésre tett intézkedései 

 
 
Mobiltelefonok 
 
Az OKTVF keretszerződést kötött a T-Mobile Rt-vel, mely szerződés egyedi lehívó szerződés 
megkötését követően Igazgatóságunkra is érvényes. A szerződésben felkínált alapdíjak és 
egyéb szolgáltatások kedvezőbbek voltak, mint az addig érvényben levő szerződésünknél. 
 
Az Igazgatóságon belül 2010. áprilisban újraszabályozásra került a mobilhasználat, mely 
szerint 

• a három vezető 12.500,- Ft; 
• nyolc egységvezető: lebeszélhető alapdíj (2.625,- Ft); 
• beosztott dolgozók lebeszélhető alapdíj (625.- Ft) költségkerettel rendelkeznek. 
 

Ezt meghaladó telefonköltséget mindenkinek meg kell térítenie. 
Az intézkedések költségcsökkenést eredményeztek. 
 
 
Vezetékes telefonok 
 
Belső szabályozás került kiadásra a magán célú telefonhasználat rendszeres írásos rögzítésére, 
mely alapján a dolgozóknak havonta kell téríteni a magánbeszélgetések díját. 
2009-ben a vezetékes vonalak száma 20-25 db-bal csökkentésre kerül. A kedvezőbb díjak 
érdekében Igazgatóságunk másik vezetékes vonal szolgáltatóval kötött szerződést. 
Az Igazgatóság központjában, és vidéki telephelyein a telefonközpontokhoz mobil adapterek 
kerültek hozzákapcsolásra. A központ a mobilhívásokat leválasztja és az adapteren keresztül 
továbbítja, így mobil-mobil kapcsolat jön létre. A mobil kapcsolat viszont a mobil szerződés 
alapján díjmentes szolgáltatásba tartozik. 
 
 
Személygépjárművek használata 
 
Az Igazgatóságnál a személygépjárműveket túlnyomó részben a dolgozók vezetik. A 20 db 
személygépjármű közül 2 db-ot vezet főállású gépkocsivezető. A személygépkocsik -kulcsos- 
kocsiként működnek, ami jelentős bérmegtakarítást eredményez. 
Minden egység km kerete meghatározásra került, az előző év (2010) tényleges 
felhasználásának 60%-a. A tényleges km felhasználást az egységvezetők folyamatosan 
követhetik a helyi hálózaton.  A keret mértékéig lehet a járműveket üzemeltetni, minden 
további használathoz vezetői hozzájárulás szükséges. 
 
 
Villamos energia 
 
6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet értelmében a szivattyútelepek esetén a korábbi alapdíjas 
elszámolás helyett az adott hónapra vonatkozó teljesítménydíjat az adott hónapot követően 
kell elszámolni oly módon, hogy a fizetendő teljesítménydíj megegyezzen az adott hónapban 
mért legnagyobb teljesítmény igénybevételnek megfelelő éves teljesítménydíj 1/12 részével, 
amely jelentős költségmegtakarítást eredményez. 
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Biztosítás 
 
2005. november 30-ig Igazgatóságunk felmondta az összes gépjármű kötelező felelősségi 
biztosítását. Az új biztosítások megkötésével 150.000,-Ft/n.év megtakarítást sikerült elérni. 
 
 
Távmérő rendszer 
 
Az Igazgatóság által működtetett távmérő rendszer adatgyűjtő- és kommunikációs eszközei, 
berendezései a folyamatos fejlesztés alatt állnak. A fejlesztés során a mérőeszközök, 
berendezések a korszerűbb műszaki szintre kerülnek, és ezáltal növekszik az vízrajzi 
adatgyűjtés biztonsága is. A műszakilag fejlettebb mérési- távközlési technológiák 
alkalmazásánál figyelmet fordítunk a beruházási- és üzemeltetési költségek csökkentésére. A 
távmérésben részt vevő mérőeszközök, berendezések kiválasztása során fontos szempont a 
villamos fogyasztás mértéke és a kommunikációs berendezések- és technológiákhoz tartozó 
távközlési díjak nagysága. Az utóbbi két évben a vonalas távközlésről a mobil távközlésre 
való átállással, ezen belül a korszerű gprs adatátviteli technológia alkalmazásával jelentős 
költségcsökkentést értünk el. Ennek megvalósítása egyrészt saját beruházásból másrészt 
különböző pályázatok keretén belül történt. A fejlesztés költsége összesen 2.400 e Ft volt, 
ebből saját beruházási költség 1.100 e Ft, pályázati forrás 1.200 e Ft. 
A távmérő rendszer vízrajzi állomásainak üzemeltetési (villamos energia- és távközlési díj) 
költsége 2009-ben kb. 1.000 e Ft-al csökkent a 2008. évihez képest.  
 
Az Igazgatóság felülvizsgálta az irodaszer, írószer használatot, az előző évhez képest 20%-os 
csökkentést írtunk el az egységeknek. 
 
A Zanati úti gépüzemben 2010. április 1-jével a takarítási szerződés felmondásra került, saját 
dolgozók látják el a feladatot. Előreláthatóan éves szinten 280 eFt megtakarítást fogunk 
elérni. 
 
A Vörösmarty utcai irodaépületben a gázórát G160-ról G65 méretűre váltottunk, mellyel az 
előző évekhez képest éves szinten kb. 500 eFt alapdíj csökkenés várható. 
 
Konferenciákon, rendezvényeken való részvétel tekintetében minden eseményen lehetőleg 
csak 1 fő fogja képviselni az Igazgatóságot.   
A Zalaapáti raktárunk kiürítésre került. A raktár értékesítése előreláthatóan éves szinten 500 e 
Ft üzemeltetési és fenntartási költségmegtakarítást eredményez. 
 
A Munkáltató éves költségvetésének ismeretében az éves Cafetéria keretösszeg 0 Ft. 
 
Üdültetés keretében a Keszthely, Napsugár u. 4. szám alatti munkásszálló nem vehető 
igénybe. 
 
A havi helyközi juttatási bérletet az Igazgatóság nem teljes egészében, hanem 86%-ban 
támogatja. 
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Egyéb intézkedések: 
 
A rendelkezésre álló források jelentős beszűkülése miatt korlátozva lett mind az igazgatósági 
(havi 1000 km), mind a dolgozók saját tulajdonában levő (havi 220 km) gépkocsik havi 
futásteljesítménye, ezzel várhatóan 20 millió forintos megtakarítást lehet elérni ez évben. 
 
A vízrajzi észlelő hálózat 92 megbízási szerződéssel foglalkoztatott észlelője közül 30 főnek 
felmondtuk a szerződését, a hiányzó adatokat megpróbáljuk egyéb úton pótolni. Megtakarítás 
összege 1 millió forint. 
 
146 db mobil előfizetésből 28 db-ot azonnal felmondtunk, előzetesen felajánlva a 
dolgozóknak az előfizetés átvételét. 
 
 
 
 
 
 


