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különleges eset: a nyugati országrészben külön 
vállalkozás a két közmű, a volt NDK területén 
többnyire egy.

Németország
Vízművek száma 6200-6300. Többségük-

ben csak vízellátással foglakozik. Állami cég 
nincs, az önkormányzat a felelős. Célirányos 
szakmai törvény nincs.

Az 1300 legnagyobb vízmű statisztikája:
•  15% tiszta önkormányzati tulajdon
•  16% települések vízellátási szövetsége  
   (Zweckverband)
•  63% részvénytársaságszerű szervezet
•  6% területi szervezésű vízszövetség
•  3,5% teljesen vagy részben privatizált

Bár Európában a német vízdíjak a legma-
gasabbak, nem mondható gazdaságtalannak a 

„sok vízműves” megoldás, mert egyrészt a leg-
jobb a vízellátási színvonal, másrészt például 
az NRW 7%, ami messze alatta van a többi fej-
lett országénál.

Svájc
Vízművek (csak vízellátással foglalkoznak) 

száma 2600-3000. De egy 2007-es statisztika 
szerint a vízellátást csak 2400 teljes munka-
idős szolgálta, mintegy 2500 kis vidéki víznye-
rő helyen csak egy mellékfoglalkozású kút-
mester dolgozott. Ennek a megoldásnak egyik 
oka, hogy a svájci vízellátó rendszerek 40%-a 
ivóvíz minőségű forrásvizet használ. Ilyen szin-
ten a szükséges irányítási feladatokat rendsze-
rint szinte félkatonai rendszerben oldják meg. 
Érdekesség, hogy egy központi alapítvány áll 
rendelkezésre a hirtelen meghibásodások (pél-
dául motorleégés) megoldásának költségfede-
zetére kölcsön formájában, s a kölcsönt a víz-
díjból fizetik vissza. Nincs szándék a vízművek 
számának csökkentésére.

Ausztria
A több mint 6000 vízműből (csak vízmű) 

1900 települési közmű, 165 vízellátási szövet-
ség, és több mint 4000 társulás, melyek nagy-
részt kommunális kézben vannak. Adottság: 

ságtalan, a helyzeten a közművek integrációjá-
val lehet lényegesen javítani. „Az integráció célja, 
hogy a víziközmű-szolgáltatást meghatározott 
formában, a törvényben definiált üzemeltetési 
szerződés alapján, közel azonos szolgáltatásmi-
nőséggel, valamint hatékony és folyamatos mű-
ködést biztosítva lehessen nyújtani mind a fel-
használók, mind a szolgáltatók, mind pedig az 
ellátásért felelősök vonatkozásában. Az integrá-
ció eredményeként a regionalitás és a szolidari-
tás elve érvényesülhet, amely alapfeltétele a la-
kossági fogyasztói árcsökkentésnek.” 2

Bár ezek a megállapítások Magyarországon 
teljességgel helytállók, szakmai szempontból 
érdemes egy kissé körültekinteni. Tankönyv-
ben kell-e oktatni, hogy egy ország méreteihez 
viszonyítva csak nagynak számító üzemeltetők 
oldják meg a feladatot hibátlanul (egészséges 
ivóvizet szolgáltatni kielégítő mennyiségben, 
megfizethető áron)? A közműves vízellátást 
még csak most kiterjesztő országok számára 
csak ez az egy út járható?

Erre a kérdésre próbálunk választ adni egy 
rövid európai összehasonlítással. A vizsgált or-
szágok mind jelenüket, mind múltjukat tekint-
ve, valamint gazdasági helyzetük és a közműves 
vízellátás kialakításának története szempontjá-
ból nagyon különbözők, így a kimutatás elég 
széles körűnek, reprezentatívnak tekinthető.

ahol soknak tűnik 
a vízművek száma

Előzetes megjegyzés a statisztikához: a víz-
mű és víziközmű vállalatnév sok országban ösz-
szekeveredik. Ameddig a nyugati országokban 
általában a vízmű csak vízellátással foglalkozik, 
addig a kelet-európai államokban víz és csator-
namű szerepel a vízmű név alatt. Németország 

A 2012. évi, szegedi Főmérnö-
ki Értekezleten az egyik központi 
téma – teljesen érthetően – a vízi-
közmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvénnyel, illetve annak 
előírásait már több mint fél éve kö-
vetni próbáló eseményekkel kap-
csolatos gyakorlati tapasztalatok 
ismertetése volt.

Köztudott, hogy a törvény alkotói azt a kor-
mányszintű gondolatot tekintették egyik fő fel-
adatuknak, hogy törvényes előírásokkal elérjék, 
hogy a több százas magyar víziközmű cég szá-
ma drasztikusan lecsökkenjen. Ma már kevesen 
tudják, hogy ez a nagy szám is egy törvény kö-
vetkezménye. A kilencvenes évek elején alko-
tott önkormányzati törvény ugyanis minden 
következmény átgondolása nélkül hiányzó kor-
látozásokkal a helyi önkormányzatok tulajdo-
nába adta át a vízközművek tulajdonjogát, egy-
úttal felelőssé tette őket a vízszolgáltatásért. A 
szolgáltatás megoldása a települések vezetőire 
volt bízva. A megoldás, tehát az üzemeltető ki-
választása általában – főleg a kis településeken 

– csak rövid távra volt előre tekintő: „Minél ol-
csóbb legyen!” Átmenetileg ez kisebb, szakmai 
és anyagi háttérrel rendelkező vállalkozásokkal 
is megoldható volt.

néhány szó a mai helyzetről
Idézzük dr. Szabó Iván „Hogyan tovább, vízi-

közmű szektor?” című előadásának gondolatait. 
„A szakirodalom körülbelül 1995 óta szinte egy-
séges abban a kérdésben, hogy a szolgáltatói 
piac mára történt szétaprózódása mintegy féle-
zer kis vízműre nemcsak rendkívül gazdaságta-
lan, de az optimális üzemméret hiányában ere-
dő anomáliák igen veszélyesek is lettek.” 1

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény a települési önkormányzat köte-
lező feladataként állapította meg a település 
egészséges ivóvízellátását. A korábbi szolgál-
tató cégek ezt követően alakultak át – lénye-
gében a mai szerkezettel működő – több száz 
üzemeletetőre.

A 2011. évi CCIX. törvény szelleme egyértel-
műen arra utal, hogy ez a szétaprózódás gazda-
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sok vízmŰ,
kevés vízmŰ,
eléG vízmŰ
A cikket a hazai víziközmű szek-
tor integrációs folyamata, valamint 
a szegedi Főmérnöki Értekezlet 
„Víziközmű információk külföldről” 
című előadása hívta életre.

VársZegi csaba 
Magyar Víziközmű Szövetség
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49% forrásvíz, a több mint 50%-ot kitevő talaj-
vizet sem kell kezelni szinte sehol. A 2100 fizikai 
munkás egy része nem teljes munkaidős. Nincs 
szándék létszámcsökkentésre.

Franciaország
Nincs állami tulajdonú vízmű, nincs víziköz-

mű törvény. Az országban 13.500 vízszolgáltató 
és 15.000 szennyvízmenedzselő vállalkozás ta-
lálható. A vízellátás önkormányzati feladat. Há-
rom hatalmas (Veolia, Suez és Saur) magánvíz-
mű a legnagyobb szolgáltató. Foglakoznak az 
integráció gondolatával.

Svédország
Több mint 2000 vízmű 6000 alkalmazottal. 

Van víziközmű törvény, amely megszabja, hogy 
egy vízmű csak nonprofit lehet, de nem kap tá-
mogatást. Magántulajdonú vízmű nem fizethet 
osztalékot. 

Finnország
1450 vízmű, amelyből 1000 csak 50-500 la-

kost lát el.

ahol a magyar megítélés
szerint előnyösen kevés 
a vízművek száma
Anglia és Wales

A két országban nagyjából a közigazga-
tási területekhez igazodva 10 darab mindkét 
szolgáltatást végző magánvízmű és 13 vegyes 
tulajdonú, csak vízszolgáltatást nyújtó kisebb 
közmű található. Egy OFWAT nevű intézmény a 
gazdasági szabályzó és ellenőrző, mellette két 
másik központi szolgálat ellenőrzi a környezet-
védelmi tevékenységet, illetve a víz minőségét. 
A 25 éve kialakított rendszerek díjait a fogyasz-
tók kifogásolták, de ez semmilyen összefüg-
gésben nem áll a szolgáltatók számával. Ösz-
szességében jól működik ez a felépítés.

Nincs állami cég, nincs önkormányzati cég, 
nincs kimondottan víziközmű törvény.

Hollandia
Az ivóvízellátásról 10 különböző méretű, 

önkormányzati és tartományi tulajdonú rész-
vénytársaság gondoskodik. Nem volt ez min-
dig így: a vízműveket üzemeltetők száma na-
gyon érdekesen alakult az elmúlt 150 évben. 
1850 és 1880 között a vízművek száma folya-
matosan nőtt, 1950-ig aztán elérte a 220-at. Az 
elmúlt hatvan évben 10-re csökkent az üzemel-
tetők száma, a hatékonyság pedig lényegesen 
megnőtt. A szennyvíz gyűjtéséért és tisztásá-
ért – teljesen függetlenül a vízellátástól – 26 
vízügyi igazgatóság felelős. Vállalkozásokat 
bíznak meg, ezek között csak egy szerepel a 10 

vízmű közül. Néhány irigylésre méltó mutató a 
holland átalakulással kapcsolatban.

Hollandiában tehát az államilag és gaz-
daságilag önszabályozott-szabályozott csök-
kentés elérte célját. Ez a csökkentés viszont 
hosszú idő alatt zajlott le, mint az alábbi ábra 
mutatja.

Csehország és Szlovákia 
A rendszerváltásig Csehszlovákiában né-

hány nagyobb városi vízmű mellett az ország-
részek nagy egységes vízművei 
látták el a víziközmű feladatokat. 
Összesen mintegy 20-30 vízmű. A 
rendszerváltást követően, a két or-
szág külön utakat követett. Cseh-
országban a privatizáció eredmé-
nyeként maradtak meg a nagy 
vízművek, míg Szlovákiában az 
egyes országrészeket ellátó vízmű 
szerkezet miatt nem bomlottak fel. 
Mindkét országban jelenleg 20-25 
víziközmű szervezet végzi az üze-
meltetést.

következtetés
A bevezetőben említett kérdésre tehát 

megvan a válasz. Arra viszont, hogy mi számít 
sok vagy éppen kevés vízműnek, nincs válasz. 
Nem lehet tehát egyértelmű választ adni, van-e 
valamilyen ajánlás egy ország víziközműveinek 
méretére, illetve az üzemeltető vállalatok szá-
mára vonatkozóan.

Minden közgazdasági elv alapján gazda-
ságosnak tűnik, ha egy helyen, egy gyártómű-
ből több fogyasztót szolgálunk ki, több gyárt-
mányt adunk el. Ez elvileg a vízszolgáltatásra 
is igaz lehetne – de nem igaz. A fogyasztók 

topográfiai megosztása, a törté-
nelmileg hosszú idő alatt kiala-
kult rendszerek, a vízforrások sok 
esetben át nem helyezhetősége 
néha olyan gazdaságilag elvisel-
hetetlen intézkedéssorozatot igé-
nyelne a vízművek méretnöve lése 
és az ezzel együtt járó vállalat-
szám csökkentése biztosítására, 
hogy az nem javasolandó. Tehát 
a közgazdasági törvények mel-
lett legalább olyan súlyú egy kon-
cepció kialakításában az ország 
településszerkezeti kialakítása, a 
történelmi hagyományok, a politi-
kai elképzelések mind állami, mind 
önkormányzati szinten, illetve a 
vízforrások területi elhelyezkedése.

Hazánkban az integráció el-
vileg üdvözlendő folyamat. Fáj-

dalmas, mint minden visszarendezés. Hosszú 
évekig el nem múló sebeket kapnak a kicsi, vé-
dekezésre képtelen önkormányzatok, üzemel-
tető szolgáltatók. Az átmenet két-három éve 
ezt a békés, felkészületlen szektort sok helyen 
átlöki a vállalkozói szféra farkastörvényei közé.

Szurkoljunk, hogy a magukat ma még 
vesztesnek érző önkormányzatok vagy kisebb 
vízművek négy-öt év múlva a hatékonyságnö-
velés eredményét egyértelműen érezhessék: 
fogyasztóik olcsóbban jutnak majd ivóvízhez.

Felhasznált irodalom:

1 Dr. Szabó Iván: „Hogyan tovább, víziközmű szektor?”-

Vízmű Panoráma, 2012/1. sz.

2 2011.évi CCIX. törvény

Hatékonyság növekedési mutatók

1990 1999 2008 2010

Üzemeltetők száma 52 28 10 10

Munkavállalók száma 8 422 7 052 4 938 5 063

Termelés (millió m3) 1 227 1 186 1 140 1 141

Értékesítési különbözet (millió m3) 70 56 53 53

A holland vízművek számának alakulása 1850 és 2010 között
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A prágai szennyvíztisztító telep a Císařský szigeten


