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figyeltük, olvastuk, véleményeztük a törvénytervezetet, és javaslatokat 
juttattunk el a döntéshozókhoz. Bíztunk benne, hogy a szakmai érvek tá-
mogatást nyernek.

Aztán karácsony után, szilveszter előtt, december 30-án az Ország-
gyűlés elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt 
(Vksztv.), amely másnap, december 31-én 23 órától hatályba lépett (Magyar 
Közlöny, 2011. évi 166. szám). Felbontottuk az első pezsgőt – megszületett 
a régóta várt vízműves törvény. Ezt vártuk? Volt már részleteiben jobb, de 
rosszabb tervezet is előttünk véleményezésre. Most már mindegy, ezt kell 
alkalmazni. Az ördög úgy is a részletekben bújik meg, majd a végrehajtási 
rendeletek rendbe teszik a vitatható részeket – gondoltuk még akkor.

2. Felkészülés a vksztv. i. előírásainak 
teljesítésére – optimista megközelítéssel

2012 első napjait az új „bibliánk” tanulmányozásával, értelmezéseivel 
és feldolgozásával töltöttük. Mentek a telefonok, az elektronikus levélvál-
tások a vízművesek között. Milyen díjon számlázzunk január 1-jétől, mi le-
gyen az önkormányzatok által decemberben elfogadott és rendeletben 
megállapított díjak sorsa, mennyi a felhasználói egyenértékünk?

Részvénytársaságunk igazgatósága január 16-i ülésén az alábbi dönté-
seket hozta:
•	 a	fogyasztással	arányos	szolgáltatási	díjakat	és	az	ivóvíz-szolgáltatás	

alapdíját bruttó 4,2%-kal megemeli,
•	 a	módosított	fogyasztással	arányos	díjak	2012.	január	17-től	alkalmaz-

hatók,
•	 a	módosított	alapdíjak	2012.	február	1-jétől	érvényesíthetők,
•	 a	szolgáltatási	díjba	korábban	beépített	2	Ft/m3 eredmény átmeneti 

jelleggel kivezetésre kerül (azóta ez tartóssá vált, sőt…),
•	 az	új	díjakról	levélben	haladéktalanul	értesítsük	az	önkormányzatokat,	

továbbá a díjtáblázat jelenjen meg a társaság honlapján (január 16-án).

Ezt követően összeállítottuk a Vksztv. alkalmazásához szükséges értelme-
zési kérdés listánkat, illetve feladattervünk első változatát. Döntéseink 

Az esettanulmányban az elmúlt közel két év vízműves történéseit igyekez-
tem összefoglalni társaságunk és a magam szemszögéből. Ezen időszak 
alatt gyakran olyan érzésem volt, mintha munkahelyet váltottam volna.

2011 nyár végén, ősz elején egyre erősödtek azok a hangok, amelyek 
azt súgták, hogy hamarosan lesz víziközmű-törvény. A rutinosabb kollé-
gák csak legyintettek, megszokták már, hogy szeptemberben mindig kap 
a	MaVíz	víziközmű-törvénytervezetet	véleményezésre,	 így	történt	2007-
ben, 2008-ban és 2009-ben is, nem beszélve az ezt megelőző időszakról. 
Időközben azért lassan-lassan szivárogtak az információk. A dolog akkor 
kezdett komollyá válni, amikor a 2011 őszi zalakarosi igazgatói értekez-
leten dr. Szabó Iván előadást tartott a készülő törvényről, majd a szép 
számú résztvevő elfogyasztotta ebben a körben utolsó közös vacsoráját.

1. az első pezsgőbontás után 
– van saját törvényünk?!

A készülő törvényről szóló tájékoztatás számos új információt adott. 
A teljesség igénye nélkül megemlítem a számomra legérdekesebbeket: 
üzemeltetési szerződési módozatok, víziközmű-rendszer, csak 200.000-
nél nagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkezők lehetnek üzemelte-
tők, használjuk ki az évből még hátralévő időt a szolgáltatási díjak módo-
sítására, mert a jövő évtől kezdődően befagyasztásra kerülnek.

Ez utóbbi lehetőségen erősen elgondolkodtunk (igény lett volna rá 
a mi oldalunkról), de végül néhány tulajdonos önkormányzati vezetővel 
folytatott beszélgetést követően úgy döntöttünk, hogy nem „trükközünk”, 
nem kívánunk 2012. január 1. előtti bevezetéssel szolgáltatási díjat emel-
tetni. Parlamentünk decemberi ülésszakát a szokásosnál is élénkebben 
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meghozatalában nagy segítségünkre volt a MaVíz által „összehozott”, a 
Vksztv. értelmezésével és a végrehajtási rendeletek kidolgozásával meg-
bízott tematikus teamekben végzett munkánk (2012. január 18-tól szinte 
folyamatosan), továbbá az e témában megtartott első Lurdy-házas kon-
ferencia	(március	27.).

Ekkor még arra készült a szakma, hogy a Vksztv.-vel kapcsolatosan 
ésszerű, jobbító szándékú (sok tekintetben pontosító és egyértelmesítő) 
javaslatokat fogalmaz meg, majd május végére elkészíti a Kormányren-
delet- és a Miniszteri rendelet tervezeteket.

Részvénytársaságunk feladattervében az szerepelt, hogy március-
ban a tulajdonos önkormányzatainkkal, most már ellátásért felelősökkel, 
ismertessük meg a törvényt, továbbá azokkal a tulajdonosokkal, akiknek 
víziközmű-vagyona a társaság tulajdonában van, 2012. június 30-ig kös-
sünk üzemeltetési szerződést (ÜSZ).

Ezeken túl elvégzendő feladatként tűztük magunk elé az alábbiakat:
•	 Felkészülés	a	vagyonátruházásra	(eredetileg	2013.	október	31-ig	kel-

lett volna erről megállapodni az ellátásért felelősökkel):
  – vagyonlisták összeállítása, csoportosítása,
 – közös vagyonelemek meghatározása (működési vázlatok alapján).
•	 Több	önkormányzatot	is	érintő	vagyonelemek	átruházásával	kapcso-

latos elvek és gyakorlat kialakítása.
•	 Megállapodás	a	részvénytársaság	tulajdonos	önkormányzataival:
 – az új üzemeltetési módozatról,
 – a vagyonátruházás időpontjáról és tartalmáról,
 – a vagyonértékelésről.

3. a várakozás időszaka – tavaszi advent
Az önkormányzati tájékoztatásokat és beszélgetéseket követően 

megnyugodtunk, minden esetben bizalmukról és támogatásukról bizto-
sítottak bennünket, hagytak dolgozni és elfogadták javaslatainkat. Május 
végére valamennyi érintett tulajdonosunkkal (116 települési önkormány-
zat) sikerült megkötnünk az üzemeltetési szerződést. Ezek voltak a pozitív 
hírek. Vártuk viszont a Vksztv. módosítását, amelyet áprilisra, legfeljebb 

májusra vártak a jól értesültek. A rendelettervezetek időközben elkészül-
tek a MaVíz-ben és a leadás is megtörtént. A várakozás ideje alatt elkezd-
tük a felkészülést víziközmű-vagyonunk átruházásának, a gördülő fejlesz-
tési terv és a víziközművek térképi nyilvántartásának való megfelelésünk 
teljesítésére emellett fejlesztettük informatikai rendszereinket és ügyfél-

szolgálatainkat. Nagy ívű módosításokba azért nem mertünk 
belekezdeni, mert bizonytalanok voltunk, hogy vajon milyen 
új előírásokat hoznak a júniusra ígért végrehajtási rendeletek. 
Vártuk, nagyon vártuk ezeket.

4. a vksztv. ii. születése 
– eljött, de nem erre számítottunk…

A várt végrehajtási rendeletek helyett a 2012. évi CVI. 
törvény 2012. július 15-i hatályba lépéssel módosította a 
Vksztv.-t.	 Okozott	meglepetést:	 víziközműnek	 kell/nem	 le-
het/lehet	 tekinteni,	 ellátásért	 felelősök,	 társulási	 tulajdon	
megszüntetése, üzemeltetési jogviszony, kiszervezés, hára-
moltatás	[79.§	(1)].

A nyári kánikulában még szinte észhez sem tértünk, már-
is számolhattunk és vallhattuk be a felhasználói egyenérté-
künket, az alkalmazott szolgáltatási díjakat (2011. december 
1., 2011. december 31. és 2012. július 15. időpontokban) a 
Magyar Energia Hivatal Víziközmű Adatbeviteli Felületén.

5. Újratervezés
Augusztus végén újult erővel vetette bele magát a munkába a MaVíz 

„jogszabályalkotó” csapata. Az új játékszabályoknak megfelelően átdolgo-
zásra kerültek a végrehajtásirendelet-tervezetek. A módosított Vhr.-ter-
vezetek a MaVíz elnökségi jóváhagyását követően (2012. október 8.) elju-
tottak	az	NFM-hez	és	a	MEKH-hez.	/A	többit	azóta	már	tudjuk:	az	58/2013.
(II.27.)	 Korm.	 rendelet	 lényeges	 pontjait	 tekintve	 köszönő	 viszonyban	
sincs	javaslatunkkal./

Társaságunknál új feladattervet és új prioritásokat állítottunk fel. 
Megkezdődött az újratervezés. Borult a korábbi forgatókönyv, amely:
•	 2013.	I.	félévében:	vagyonértékelés,
•	 2013.	II.	félévében:	új	üzemeltetési	szerződés	kialakítása	és	megálla-

podás a vagyon átruházásáról,
•	 2014.	 január	1-gyel:	vagyonátruházás	és	az	új	struktúrában	történő	

üzemeltetés megkezdését jelentette volna.

Igazgatóságunk szeptember 19-i ülésén elfogadta javaslatainkat:
•	 az	új	feladattervet,
•	 önkormányzataink	ismételt	tájékoztatását,
•	 a	háramoltatással	kapcsolatos	megállapodások	(egyetértési	nyilatko-

zatok) és üzemeltetésiszerződés-kiegészítések ötletét, továbbá
•	 a	decemberi	rendkívüli	társasági	közgyűlés	összehívását.

A döntést követően rendkívül feszített ütemű, de szervezett mun-
kába fogtunk. Kidolgoztuk a víziközmű-vagyon háramoltatásának alap-
elveit és javaslatot tettünk a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek cso-
portosítására. A társaságunk által üzemeltetett víziközműveket a Vksztv. 
szabályainak megfelelően „homogén” víziközmű-rendszerekre bontot-
tuk fel. Néhány esetben több megoldási változatot is kidolgoztunk. 
Amikor már úgy gondoltuk, hogy elegendő tudással és információval 
rendelkezünk, megkezdtük tulajdonos önkormányzataink tájékoztatá-
sát. A kis csoportban történő megbeszéléseket helyeztük előtérbe, ezért 
hét alkalommal, hét különböző helyszínre hívtuk a 132 önkormányzatot 
október vége és november eleje között. 

Veszprémi szennyvíztisztító telep
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A tájékoztatók legfontosabb témakörei az alábbiak voltak:
 – a módosított Vksztv. és a lényeges változások ismertetése,
	 –	az	ellátásért	felelősök	meghatározása	a	Vksztv.	9.	§-a	alapján,
 – a vagyonátszállás ténye és körülményei:
•	 egy	ellátásért	felelős	van,
•	 több	 ellátásért	 felelős	 van	 (a	már	 tulajdonukban	 lévő	 vagyonérték	

alapján vagy lakosságszámuk alapján történjen a háramoltatás?),
•	 a	 víziközmű-rendszer	 lehatárolása,	 az	 átadási	 pont	meghatározása	

(egytelepüléses szigetüzemű rendszer, több település azonos tulaj-
doni viszonyokkal, kapcsolódó szolgáltatást nyújtó rendszer, kapcso-
lódó szolgáltatást igénylő rendszer),

•	 háramoltatás	2013.	január	1-jén,	lehetőleg	igazságosan,	Egyetértési	
nyilatkozatok aláírásával.

 – A víziközmű-rendszerek vagyonátszállással érintett víziközművei-
nek üzemeltetése 2013. január 1-jét követően:

•	 meglévő	üzemeltetési	szerződések	(2012.	I.	félévben	kötöttek)	
 kiegészítése,
•	 vagyonkezelési	jogviszonyra	történő	átállás.
 – Ellátásért felelősök képviseletében eljáró ellátásért felelős kijelölése.
 – Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vo-

natkozó, a Vksztv.-ben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről:
•	 „A”	 változat:	 a	 vízközmű-rendszeren	 2013.	 január	 1-jén	 fennálló	 va-

gyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke alapján, vagy
•	 „B”	változat:	a	közös	főműveket	az	igénybevétellel	arányosan,	a	saját	

víziközműveket egyénileg:
– a közösen használt főművek meghatározása,
– igénybevételi arány az elmúlt öt év értékesítési mennyiségeinek 
 figyelembe vételével,
– víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix előállítása.
– Víziközmű-vagyon vagyonbiztosítása.
– Vagyonértékelés:

•	 Részvénytársasági	koordinációval	2013.	II.	félévében,
•	 a	vagyonértékelés	költségeinek	megelőlegezésével,
•	 az	értékeléshez	szükséges	vagyonleltárak	előállítását	a	társaság	végzi.
 – Meglévő üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése 
 lehetőleg 2013. december 31-ével:
•	 vagyonkezelési	üzemeltetési	mód	előtérbe	helyezése,
•	 a	 korábbi	 években	 kötött	bérüzemeltetési	 szerződések	megszünte-

tése és bedolgozása az új vagyonkezelési szerződésekbe,
•	 a	2012.	I.	félévben	kötött	és	2013.	január	1-jén	kiegészített	vagyonke-

zelési szerződések módosítása.

Az önkormányzati megbeszélések és egyeztetések meglepően jól si-
kerültek – ismét bebizonyosodott, hogy van hitelünk tulajdonosainknál. 
Sok esetben ránk bízták a döntést, ha több változatból kellett választani. 
Azt is éreztük, hogy 2012 végéhez közeledve a helyi oktatásügyi kérdé-
sek, a polgármesteri hivatalok átalakításai és a járási rendszer kiépítése 
(a közigazgatás átszervezése) mind-mind magasabb prioritással bírtak, 
mint a víziközmű-szolgáltatás átalakítása vagy a háramoltatás.

6. közgyűlési és képviselő testületi döntések
Az ellátásért felelősök döntéseinek és javaslatainak megfelelően 

lehatároltuk a víziközmű-rendszereket és összeállítottuk az Egyetértési 
nyilatkozatokat (ENY). Összesen:
•	 az	ivóvíz-szolgáltatásra	vonatkozó	víziközmű-rendszerek	száma:	88	db,
•	 a	szennyvízcsatorna-szolgáltatásra	vonatkozó	víziközmű-rendszerek	

száma: 54 db,
•	 az	ezekre	vonatkozó	ENY-ok	száma:	112	db	lett.

Részvénytársaságunk rendkívüli közgyűlését 2012. december 5-én tar-
tottuk, amelyen a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban tárgyaltuk 
és elfogadtuk

•	 a	víziközmű-vagyon	háramoltatásának	elveit,
•	 a	végleges	vagyonleltár	2013.	március	31-i	határidővel	történő	meg-

küldését,
•	 a	rendszerfüggetlen	víziközmű-elemek	csoportjainak	meghatározását:
 – ivóvíz-szolgáltatásnál:

1) beépített vízmennyiségmérő (az egybeépített jeladóval vagy 
kártya olvasóval),

2) beépített szivattyú (üzemelő és melegtartalék gépegységek),
3) beépített transzformátorok,
4) beépített frekvenciaváltók,
5) beépített fertőtlenítő berendezések,

 – szennyvízcsatorna-szolgáltatásnál:
1) beépített szennyvízmennyiség-mérő (az egybeépített jeladóval 

vagy kártyaolvasóval),
2) beépített szennyvízátemelő szivattyú (üzemelő és melegtartalék 

gépegységek),
3) beépített transzformátorok,
4) beépített frekvenciaváltók,
5) beépített fertőtlenítő berendezések,

•	 a	főművi	víziközmű-vagyonelemek	csoportjainak	meghatározását:
 – ivóvíz-szolgáltatásnál:

1) vízbázis a hozzá tartozó vízbeszerző létesítményekkel és vízbá-
zis-védőterületekkel,

2) víztároló és védőterülete,
3) távvezeték,
4) gerincvezeték,
5) gépház, nyomásfokozó, vízkezelési technológia,
6) főművet működtető erősáramú berendezés,

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

Aranyosvölgyi UV-tisztító berendezés
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7)	helyi	 főművek	közötti	 kommunikációt	és	 vezérlést	biztosító	 irá-
nyítástechnika, jelzés és adatátvitel,

 – szennyvízcsatorna-szolgáltatásnál:
1) szennyvíztisztító- és iszapkezelő telep,
2) távvezeték,
3) gerincvezeték-főgyűjtő csatorna,
4) távvezetékre vagy gerincvezetékre telepített szennyvízátemelő,
5) főművet működtető erősáramú berendezés,
6) helyi főművek közötti kommunikációt és vezérlést biztosító irá-

nyítástechnika, jelzés és adatátvitel,

•	 az	egymáshoz	kapcsolódó	víziközmű-rendszerek	felújításával	és	pót-
lásával kapcsolatos kötelezettségek megosztási elveit,

•	 az	1996	és	2012	között	képződő	fejlesztési	források	elszámolásának	elvét,
•	 a	vagyonértékelés	időpontját,	módját	és	körülményeit,
•	 az	üzemeltetési	szerződések	kiegészítését	és	egységesítését,	
 majd ezt követően döntöttünk az elfogadott elveknek megfelelő 
 iratmintákról (ENY és ÜSZ-kiegészítés).

Egyetértési nyilatkozat
I. Előzmények
II. A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei
III.  A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek 

üze meltetése 2013. január 1-től
IV.  Több ellátásért felelős képviseletében eljáró jogi személy kijelölése

V. Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vo-
natkozó,	a	Vksztv.	9.	§	(4)	bekezdésében	meghatározott	kötelezettsé-
gek teljesítéséről

VI.  Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcso-
lódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

VII. Vagyonbiztosítás
VIII. Vagyonértékelés
IX. Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Mellékletek
1. sz.: Átháramló víziközmű-vagyon bemutatása
2. sz.: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája
3. sz.: Egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó 
 megállapodás
4. sz.: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Üzemeltetési Szerződés kiegészítése
•	 Vagyonkezelési	 szerződéssé	 történő	átfordítás	a	 szerződés	 időtarta-

mának megváltoztatása nélkül
•	 Vagyonkezelési	díj	bevezetése
•	 Fejlesztéssel	kapcsolatos	előírások	kiegészítése
•	 Vagyonértékeléssel	kapcsolatos	előírások
•	 A	vagyonkezelt	víziközművek	számviteli	elszámolása
•	 Mellékletek:

1. sz.: Vagyonleltár
2. sz.: Vagyonkezelési díj rendezése
3.	sz.:	Ellátásért	felelősök	közötti	megállapodás/ok

Közgyűlésünk elfogadta a társaság 2013. évi Üzleti tervét is, de már 
akkor (december 5.) tudtuk, hogy az sajnos módosításra szorul. A 2012. 
évi CLXVIII. tv. a közművezetékek adójáról további költségterhet rótt tár-
saságunkra. A 350 millió Ft-os adóval eredetileg nem kalkuláltunk – ez a 
teher	átlagos	szolgáltatási	díjakra	vetítve	több	mint	7%-os,	23-24	Ft/m3-es 
pluszköltséget jelent.

Az	eredetileg	tervezett	felújítási	és	pótlási	tervünk	75%-át	kitevő	köz-
műadó szertefoszlatta korábbi álmainkat és elképzeléseinket.

Ettől függetlenül év végéig sikerült minden ellátásért felelőssel 
megállapodnunk, aláírásra kerültek a szerződés-kiegészítések és az 
Egyetértési nyilatkozatok. A képviselő testületek időben meghozták a 
szükséges döntéseket, egyedül a társulások tulajdonába lévő víziköz-
mű-vagyon háramlásával vagy átruházásával volt probléma, illetve még 
a mai napig is van.

7. a második pezsgőbontás után
A fejezetcímet folytatva, részvénytársaságunk „könnyebb” lett kilenc 

milliárd forinttal: ekkora értékű víziközmű-vagyon háramolt át az ellátá-
sért felelős önkormányzatokhoz – igaz, hogy a következő időpillanatban 
visszakerült hozzánk vagyonkezelésbe. Ennek ellenére 2013-ban közel 
ilyen nagyságrendű veszteséget okoz az „eredmény” oldalon.

Ez a második pezsgőbontás az elsőnél is jobban megviselt bennün-
ket. Keményen végigdolgoztunk egy évet annak érdekében, hogy fel-
készüljünk az új kihívásokra. Igyekeztünk kiküszöbölni azokat a hibákat, 
amiket a megelőző tizenhat évben esetleg elkövettünk. Olyan megálla-
podásokat hoztunk tető alá az ellátásért felelősök között, amelyek hosz-
szú időre megalapozhatták volna a víziközművek folyamatos fejlesztését 
tiszta játékszabályokkal.

Korábban még bíztunk a Vksztv. szellemiségében és alapelveiben, 
hittük, hogy ezt komolyan is gondolják a törvényalkotók:
– természeti erőforrások kíméletének elve,
– az ellátásbiztonság elve,
– az ellátási felelősség elve,
– a szolgáltatási felelősség elve,
– a szennyező fizet elve,
– a regionalitás elve,
– a szolidaritás elve,
– a költségmegtérülés elve,
– a legkisebb költség elve,
– a víziközművek együttműködésének elve, 
– a keresztfinanszírozás tilalmának elve.

Azt reméltük, hogy a fejlesztési források növekedni, nem pedig csök-
keni fognak. Bíztunk a vagyonértékelés lényegében, a vagyonérték-eró-
zió megállításában és az ésszerű üzemeltetésiköltség-csökkentések (bü-
rokrácia, adók, kötelezettségek) központi elrendelésében.

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

Veszprémi SOLAR iszapszárító
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8. a meglepetésekről
A közműadó intézményének bevezetésével még nem ért véget há-

nyattatásunk, éppen csak elkezdődött. 2013 is éppen csak elkezdődött, 
mikor jött a hír, hogy a rezsicsökkentés ágazatunkat is érinteni fogja. 
A lakossági felhasználók szolgáltatási díjainak 10%-os csökkentése éves 
szinten részvénytársaságunknál a közműadó hatását is meghaladó mér-
tékű	(közel	370	millió	Ft-os)	bevételkiesést	generál.

Február	végén	váratlanul	megjelent	az	58/2013.(II.27.)	Korm.	rende-
let (a 2012 júniusára várt). Folytatódtak a meglepetések. Kerestük azokat 
a szövegblokkokat és javaslatokat, amelyeket a MaVíz jogszabály-előké-
szítő csapata (több száz éves összesített vízműves gyakorlattal) megfo-
galmazott, de nem sok ilyet találtunk. Találtunk viszont újszerű és erősen 
vitatható részeket az egyébként nem teljes körű rendeletben (nem tartal-
maz valamennyi, a Vksztv.-ben előírt és kormányrendeletben szabályo-
zandó részterületet). A teljesség igénye nélkül:
– szennyvíz-bekötővezeték és szolgáltatási pont meghatározása,
– engedélyezési feltételek előírásai (személyi állomány összetétele),
– kiszervezésre vonatkozó szabályrendszer,
– a közüzemi jogviszony szabályozása (vízmennyiségmérők leolvasása, 

elszámolás a bekötési- és a mellékvízmérők között, víziközmű-szol-
gáltatás felfüggesztése stb.),

– a működési engedély megkéréséhez csatolandó dokumentumok, 
gazdasági mutatók.

A március közepén és április elején hazánkon végigsöprő ítéletidővel 
(hóviharok, hófúvások) párhuzamosan a megváltozott nevű Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatal is megkezdte a szőnyegbombázást. 
Nem elég, hogy az előző üzleti év lezárása mellett minden erőnkkel a mű-
ködési engedély megszerzésére koncentráltunk (üzemeltetési szabályzat, 
beszerzési szabályzat, üzemeltetési szerződések, kiszervezés, szakembe-
rek és eszközök bemutatása stb.), a kötelező adatszolgáltatásoknak való 
megfelelés is rengeteg feladatot és időt jelentett. Május elején pedig 
megjelent a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény.

9. Hogyan tovább víziközmű-szolgáltatás?
Mennyien? Egy vagy hat, tíz vagy húsz-harminc, esetleg harminc -negyven?
Mit? Hogyan lehet ezt a heterogén szerkezetű hazai víziközmű-
 vagyont egyenszilárdságúra hozni úgy, hogy közben a viszony-
 lag jó állapotú víziközművek is tovább tudjanak fejlődni?
Mennyiért?	Mi	a	reális	értéke	a	víziközmű-szolgáltatásnak	(100	Ft/m3-től
	 1.000	Ft/m3-ig)? Melyek a valóban indokolt költségek? 
 Megfizethetőségi kérdések és szolgáltatás biztonsági 
 (közegészségügyi) kockázatok? Milyen lesz az új díjstruktúra?

Reméljük, hogy a meglepetések sora ezután már nem folytatódik. 
A rendszerváltást követő időszak hibái, a „hogyan csináljunk 33-ból 400-at?” 
(a ló egyik oldala volt az osztódással szaporodás), nem fognak megis-
métlődni.

Nem kell átugranunk a ló másik oldalára. Nem kell megélnünk az 
ellátásbiztonság elvét veszélyeztető másik végletet sem. A döntésnél fi-
gyelembe vételre kerülnek a víziközmű-szolgáltatás sajátosságai, a több 
mint száz éve kialakult üzemeletetési struktúrák, kultúrák és gyakorla-
tok, a földrajzi elhelyezkedési adottságok és a tulajdonosi-felhasználói 
elvárások.

Bízunk abban, hogy a víziközmű-vagyon nemzeti tulajdonban törté-
nő tartásával egészséges szimbiózisban élhet egymás mellett az optimá-
lis és hatékony méretnagyságú önkormányzati és az állami fennhatóság 
alatt lévő víziközmű-szolgáltató tábor.

közművagyon-értékelés
A víziközművek vagyonértékelése nemcsak kötelező feladat,

de a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb üzemeltetés alapja is. 

Az elmúlt évek során  több mint 120 település víziközmű-

rendszerét értékeltük, melyek megállapított vagyonértéke

eléri a 145 milliárd forintot.

Vagyonértékelési rendeletnek megfelelő, szakszerű 

szolgáltatásunk eredményei, előnyei:

S digitális közműtérképek előállítása, aktualizálása (.dwg)

S teljes körű, megbízható vagyonnyilvántartások felépítése

S szoftver támogatással létrehozott objektumszintű adatbázis

S tervezhető rekonstrukciós források

S hosszú távú pótlási szükségletek előrejelzése

S többszempontú, rugalmas szemlélet alkalmazása

S hozzáadott érték és egyedülálló tapasztalat átadása

Ha számít Önnek, számítson ránk!

Tekintse meg honlapunkon a referenciánkat

és keressen minket bizalommal!

www.bdl.hu
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