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A Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási 
Hivatal (MEKH) közel húszéves történetére 
jellemző a folyamatos változás. Ez leginkább 
azt takarja, hogy a kezdetben a villamosener-
gia- és a földgáziparág engedélyezésével és 
felügyeletével, valamint a hatósági árelőkészí-
téssel és a költség-felülvizsgálatok lefolytatásá-
val foglalkozó Hivatal mára már több területen 
is fontos piacszabályozó hatáskörökkel rendel-
kezik. Ezek közé tartozik a víziközmű-ágazat, 
amelynek felügyelete a víziközmű-szabályo-
zásról szó ló törvény 2011. december 31-i ha-
tálybalépésével került a MEKH feladatköré-
be. Az engedélyezési eljárás kezdetekor vált 
Hivata lunk önálló szabályozó hatósággá. A kol-
légák azonban mindent megtettek annak érde-
kében, hogy ez a Hivatal életében igen jelentős 
változás a szolgáltatók felé a lehető legkisebb 
mértékben se legyen érezhető.

Azt hiszem, ma már elmondható, hogy a 
Hivatal státuszának, nevének, elnökének és 
belső szerkezetének átalakítása nem okozott 
semmiféle fennakadást a víziközmű-szolgálta-
tók működési engedélykérelmeinek elbírálási 
folyamatában.

Az immár megváltozott nevű és jogállású 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal elnöke 2013. július 1-től dr. Dorkota Lajos, 
aki hihetetlen sebességgel kezdte meg munká-
ját, amelyben elsősorban három dologra fóku-
szált: megismerje a hivatal szerkezetét, mun-
káját, felvegye a fonalat és zökkenőmentesen 
folytassa a megkezdett jó folyamatokat; a felis-
mert átszervezési igények mentén kialakítsa az 
új, hatékonyabb szervezetet; mindezek mellett 
pedig kiemelt figyelmet fordítson a felügyelt 
szektorok szereplőire, képviselőire úgy, hogy 
személyes látogatással is megtisztelje őket.

A Hivatal új Szervezeti és Működési Sza-
bályzata 2013. július 26-án jelent meg, és bár 
átnevezte az ágazatért felelős elnökhelyettest, 
illetve átstrukturálta a főosztályokat, tartalmá-
ban nem érintette a folyamatokat és feladato-
kat a víziközmű-szolgáltatási területen.

Elnökhelyettesi kinevezésemet még ezen 
a napon kézhez kaptam, akárcsak a két főosz-
tály vezetője. A Víziközmű-engedélyezési és 
Ellenőrzési Főosztály vezetője dr. Józsa Vero-
nika, a Szabályozási Főosztály vezetője dr. Tass 
Enikő lett. A főosztályokon belül három-három 
osztályt alakítottunk ki, így a mindennapi mun-
kamegosztás, munkateher, illetve felelősség 
elosztásra került, amely egyértelműen a gördü-
lékenyebb munkavégzés irányába hatott.

A májusban beérkezett nyolcvannégy mű-
ködési engedély kiadása iránti kérelem feldol-
gozását hat (területi alapon felosztott) tanács 
kezdte meg, s ez a struktúra az engedélyek vég-
leges elbírálásáig részben meg is marad. A főosz-
tályvezető hatékonyan fogja össze a tanácsok 
munkáját annak érdekében, hogy a folyamato-
san formálódó jogszabályi környezet ellenére 
egységes joggyakorlatot tudjunk kialakítani. Ezt 
a feladatot nem könnyítette meg a megkésett 
végrehajtási rendelet. Leginkább a szolgáltatók 
vállát nyomta, hogy a változó jogszabályi kör-
nyezetben időre elkészüljenek az engedélykére-
lem összeállításával, éppen ezért a Hivatal aján-
lás kiadásával segítette munkájukat.

Visszatekintve ez rendkívül hasznosnak bizo-
nyult, hiszen az ajánlást követve igen gondosan 
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összeállított engedélykérelmek érkeztek. A szol-
gáltatók kilencven százaléka a módszertant al-
kalmazva készítette elő benyújtásra a kérelmet, 
így az egységes gondolkodásmóddal kitöltött 
adatlapok megkönnyítették azok feldolgozását. 
Valószínűleg a nagy terjedelem okán hiányta-
lan kérelem nem lett, de a pótlási kötelezettség 
többségében mellékletek vagy eredeti példá-
nyok csatolására vonatkozott, esetleg nyilatkoza-
tok pontosítására.

A hiánypótlásokra adott válaszok alapján 
már született egy-két elutasítás, illetve eljárás-
megszüntetés. Ezekben az esetekben a szol-
gáltató többnyire nem tudta igazolni a törvény 
által előírt minimális felhasználói egyenérté-
ket, vagy megfelelően alátámasztani az annak 
eléréséhez szükséges lépéseket tartalmazó in-
tegrációs tervet. Az elutasítások és eljárásmeg-

szüntetések egy-két települést érintettek, és a 
Hivatal minden esetben megvizsgálta, hogy az 
ellátásbiztonság nem sérül-e, illetve felmerül-e 
közérdekű üzemeltető kijelölésének szüksé-
gessége. Az engedélyezési eljárással kapcsola-
tosan a Hivatal egy esetben jelölt ki közérdekű 
üzemeltetőt, de a várható elutasítások mentén 
szükség lehet további kijelölésekre is.

Az engedélyezési eljárás mellett folyik 
azon települések ellenőrzése, amelyeket nem, 
nem pontosan vagy esetleg több szolgáltató 
jelentett be egy vagy több ágazatban. Ivóvíz 
esetében 133 települést egyik szolgáltató sem 
jelölte az ellátott területei között, amelyből a 
Hivatal több mint hatvan esetében feltárta, 
hogy integráció alatt állnak, és azóta az üze-
meltetési szerződéseket is benyújtották. A 
fennmaradó települések tekintetében folyik az 

ellenőrzés, amelynek 
célja, hogy fogyasztó 
ne maradjon ellátat-
lanul, így végső eset-
ben közérdekű üze-
meltető kijelöléséről 
is dönthet a Hivatal 

– ez esetben valószí-
nűleg az ellátásért 
felelős szankcionálá -
sa mellett. Néhány 
esetben tapasztaltuk, 
hogy a törvény által 
szolgáltatásra nem 

fel jogosított vállalkozás üzemeltet, amelynek 
következménye várhatóan eltiltás, szankcioná-
lás és közérdekű üzemeltető kijelölése lesz.

Az első működési engedélyeket heteken 
belül – talán már e sorok olvasása előtt vagy 
közelében – kiadja a  Hivatal, várhatóan 10-15 
szolgáltatónak, majd ezt követően év végéig 
folyamatosan a többit.

Mielőtt bárki mélyen szántó elméletek 
gyártásába kezdene, megosztom a titkot: első 
körben azok kapnak működési engedélyt, akik-
nek az anyagát elbírálási szintre tudtuk emelni. 
Aki csak kettő vagy három héttel később kap 
engedélyt, nem kerül „rosszabb” helyzetbe, sőt 
lehet, hogy kérelme tartalmában, mutatóiban, 
szerződései kidolgozottságában átlag feletti, 
csak esetleg az ellátandó településeinek száma 
nagy, tényállás tisztázásra hosszabb határidőt 
adtunk és válasza később került feldolgozásra, 
kérelmében érintett olyan település, ahol ko-
rábban nem nyújtott szolgáltatás díját is meg 
kell állapítani.

Összességében a nagy változások, a nagy sú-
lyú kérelmek, csekély terjedelmű hiánypótlások 
és tényállástisztázások mentén jól kezelhetők, és 
az elbírálást tovább segíti a szolgáltatók – való-
színűleg semelyik más szektorban nem tapasztal-
ható – együttműködési és segítőkészsége.

Remélem, hogy a margóra írtak által valami-
vel alaposabb bepillantást nyertek az engedélye-
zés folyamatába, a változásba és az írás az érintett 
szolgáltatóknak részben megnyugvást is ad.
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