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Vízmű Panoráma: Mikor került 
a MEH felügyelete alá a víziköz-
mű-szolgáltatás? 

Dr. Szalóki Szilvia: A Magyar 
Energia Hivatal feladat- és ha-
tásköre csupán a közelmúltban 
egészült ki a szakterület felügye-
letével. Bár a víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény (Vksztv.) rendelkezéseinek 
többsége már 2011. december 
31-én hatályba lépett, a Hivatal 
hatáskörére vonatkozó részek 
csak 2012. július 1-jén: ettől az idő-
ponttól tartozik a szektor a Hivatal 
felügyelete alá.

VP: Milyen szerepet tölt be a MEH 
a víziközmű- ágazatban? 

SZSZ: A Magyar Energia Hiva-
tal adja ki a víziközmű-szolgálta-
tók működési engedélyét, amely a 
vízjogi engedélytől eltérően nem 
elsősorban a műszaki megfele-
lőséget vizsgálja, hanem a szol-
gáltató megfelelősségét. Számos 
szempontot vizsgálunk, mivel a 
működési engedélyeknek jogi, 
gazdálkodási, gazdasági- és mű-
szaki felkészültségi paraméterek 
szerint is helytállónak kell lenniük. 

VP: Pontosan milyen feladatokat lát el a MEH?
SZSZ: Az eddig több ponton szabályozatlan víziköz-

mű-szolgáltatás felügyelete szabályozottá és ellenőrizhető-
vé vált. A hatósági jogkörök „egy kézben” összpontosulnak, 
a Magyar Energia Hivatalnál több mint harmincat nevesít a 
törvény. A legfontosabb a működési engedély kiadása, az 
üzemeltetési szerződések jóváhagyása, a felügyeleti tevé-
kenység és a díjelőkészítő munka. Ez utóbbi kap csán a jövő-

ben a Hivatal tesz javaslatot a nemzeti fej lesztési miniszter 
által meghatározan dó hatósági árakra.

VP: Milyen lépésekkel készültek fel a feladatok végrehaj-
tására?

SZSZ: A hatályba lépett víziközmű-törvény alapján dol-
gozunk, prioritást a jogszabályi kötelezettségekkel kapcso-
latos feladatok betartása és betartatása élvez. A törvényben 
foglaltak egységes értelmezése kiemelten fontos feladat, 
ezért igyekszünk támpontot nyújtani a törvényben megfo-
galmazott előírásokkal kapcsolatban. Erre jó példa a honla-
punkon megtalálható, kifejezetten a víziközmű-ágazatra ki-
alakított GYIK. Eljárásrendeket dolgoztunk ki, támaszkodva 
a minisztérium állásfoglalásaira is. Az engedélyezésre „mo-
dellezéssel” készülünk, az árszabályozásra pedig koncepció 
kidolgozásával, valamint az elemzésekhez szükséges adat-
bekérések elindításával.

VP: Hogyan épült fel a szervezet?
SZSZ: A Hivatalban érvényben lévő SZMSZ szerint a 

víziközmű-ágazat a területért felelős elnökhelyettes irányí-
tása alá tartozó önálló szervezeti egységként jött létre. Az 
ágazat három szervezeti egységre, a Vízközmű Felügyeleti 
és Szabályozási, Víziközmű Árszabályozási és a Víziközmű 
Fejlesztési Főosztályra tagolódik. A Vízközmű Felügyeleti 
és Szabályozási Főosztály feladatkörébe tartozik az enge-
délyezés, valamint ellátja a felügyelet feladatait és segít a 
jogszabály értelmezésével kapcsolatos vitás kérdésekben. 
A Víziközmű Árszabályozási Főosztály az árak előkészítésé-
vel és az eltérő díj alkalmazásának jóváhagyására irányuló 
kérelmekkel foglalkozik elsősorban, a Víziközmű Fejlesztési 
Főosztály pedig műszaki oldalról ad támogatást az engedé-
lyezéshez és a felügyelethez, továbbá nagy szerepe lesz a 
gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásakor.

VP: Hogyan járul hozzá a MEH a víziközmű- ágazat tevé-
kenységéhez?

SZSZ: A Magyar Energia Hivatal nem pusztán közigaz-
gatási tevékenységet folytat, hanem hatósági feladatokat is 
ellát. Ennek megfelelően igyekszünk úgynevezett „szolgál-
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tató” közigazgatást megvalósítani, és segíteni 
a szolgáltatókat és ellátásért felelősöket, hogy 
megfelelően értelmezzék és alkalmazzák a 
jogszabályt, valamint hogy a jogkövető ma-
gatartásra kondicionálással a későbbi felügye-
leti tevékenység negatív eredményét elkerül-
hessék. Ez mindenképpen fontos a hatékony 
együttműködés előmozdításában, amelynek 
eredményét reményeink szerint hamarosan a 
fogyasztók is érezni fogják.

VP: Miként tájékozódhatnak a szolgáltatók a 
Hivatal által kiadott rendeletekről?

SZSZ: A MEH-nek a jogszabályok megalko-
tásában másodlagos szerepe van, mivel rende-
letet nem ad ki – erre kizárólag a minisztérium 
jogosult. A Hivatal a rendelet előkészítésekben 
vesz rész, illetve javaslattételi joga van. A műkö-
désével kapcsolatos törvények, rendeletek is és 
természetesen a szektort érintő naprakész in-
formációk is elérhetők a Magyar Energia Hivatal 
honlapján, ilyenek például az aktuális jogszabá-
lyok, határozatok és a GYIK.

VP: Milyen kapcsolatban áll a Magyar Víziköz-
mű Szövetséggel a MEH, hogyan képzeli a jö-
vőben az együttműködést?

SZSZ: A MaVíz és a MEH között együttmű-
ködési szerződés jött létre, ennek égisze alatt az 
idei évtől havonta – változó témában – szakmai 
egyeztetésre kerül sor, amely mindkét fél érde-
két szolgálja. A hatóság megismeri a szakma 
álláspontját és javaslatait, a Hivatal pedig tájé-
koztatja a szakmát a problémás kérdéskörökről, 
a feladatok aktuális állásáról, a jövőbeli elkép-
zelésekről, illetve segíti a jogszerű kérelmezést.

VP: Mióta vesz Ön részt a víziközmű ága zat fel-
adatainak szakmai irányításában? 

SZSZ: A Hivatal víziközmű ágazatához 2012 
októberében csatlakoztam, a novemberben ha-
tályba lépett SZMSZ szerint először főosztályve-
zetőként, majd miniszterelnöki kinevezés útján 
2013. január 1- jétől elnökhelyettes ként látom el 
a víziközmű területtel kapcsolatos feladatokat.

VP: Kinevezése előtt milyen pozíciót töltött be 
a MEH-nál? Milyen kapcsolatban állt korábbi 
munkája során az ágazattal?

SZSZ: A Hivatalban történt kinevezésem 
előtt ügyvédként dolgoztam, de ekkor sem 
álltak távol tőlem a víziközművekkel kapcso-
latos megoldandó problémák, feladatok. A te-
vékenységem ezen a területen is sokrétűnek 
bizonyult, például a víziközmű szolgáltatóknak, 
valamint ellátási felelősöknek segítettem az 
ágazati problémák megoldásában, szerződé-
seket készítettem, véleményeztem, illetve taná-
csot adtam.

VP: Milyen feladatok kerültek az Ön irányítása 
alá kinevezését követően?

SZSZ: Lényegében a feladataink a törvény 
hatályba lépése óta ugyanazok, a törvényben 
foglaltak szerint próbálunk haladni. Napi te-
vékenységünk során fontos volt, hogy a vég-
rehajtási rendelet hatályba lépjen, ez a lépés 
2013. március 1-jétől jelentősen megkönnyíti a 
munkánkat. Nem kevésbé fontos feladatomnak 
tekintem, hogy a víziközmű ágazatban hatéko-
nyan és gördülékenyen delegáljam a munka-
folyamatokat. Ez nem kis összehangolási tevé-
kenységgel jár, mivel a víziközmű ágazathoz 

tartozó kollégák száma jelenleg ötven (hivatali 
szinten összesen hetven kolléga segíti ezt a te-
rületet). Külön kihívásnak tekintettem, hogy a 
meglévő státuszokat a lehető legrövidebb idő 
alatt kellett feltölteni úgy, hogy a munkafolya-
matok is haladjanak, és szakmailag is a lehető 
legalkalmasabb embereket válasszuk ki.

VP: Mit lát a legérdekesebb feladatnak, legna-
gyobb kihívásnak az új munkakörében? 

SZSZ: Számomra az a legérdekesebb és 
a legszebb, hogy ezen a területen valami újat 
kell kiépíteni. Nagyon jó valami születésénél 
bábáskodni, a „kicsit” alakítani, formálni. A 
leg nagyobb kihívást jelenleg az jelenti, hogy 
szak mailag mértékadó, kemény, de igazságos 
hatóságot képviseljek, de közben segítsem az 
ügyfelet. Mindeközben mindenkinek próbál-
juk egyensúlyban tartani az érdekét – úgy a 
szolgáltatónak, mint az ellátásért felelősnek és 
a fogyasztónak. Nem kis feladat ezek mellett a 
kollégákat irányítani, a nyomást nem éreztetve 
jó főnöknek lenni, illetve a feletteseim elvárá-
sainak megfelelni. A felettes szervünk – mint 
háttérintézményünk – felé szintén igyekszem 
azt a szakmai színvonalat nyújtani, amit veze-
tőként saját magamtól is elvárok, mivel ebben 
a pozícióban elkerülhetetlen a folyamatos 
segítségnyújtás, a stratégiai döntéseket meg-
alapozó javaslatok kidolgozása. Reményeim 
szerint ez a „zsonglőrmutatvány” összhangot 
teremt majd a különböző intézmények, érde-
keltségek és nem utolsósorban együttműködő 
partnereink és kollégáink között. 
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A MEH szervezeti struktúrája
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