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A rendszerek számának növekedése kez-
detben, 2004 és 2012 között fokozatosan, 
spontán történt azáltal, hogy az elkülönült 
kis üzemeltetők tulajdonos önkormányzatai 
belátva, hogy a kis szervezetek nem tudják 
üzemeltetni megfelelő minőségben a közmű-
veket, úgy döntöttek, csatlakoznak a hatékony 
üzemeltetést biztosító, megfelelő szervezettel 
és üzemeltetési kultúrával rendelkező üzemel-
tetőhöz. A csatlakozással elfogadták az üze-
meltetőnél fennálló feltételeket – díjképzés, 
rendszerüzemeltetés – , integrálódásuk ezért 
zökkenőmentesen történhetett (1–3. ábrák). 

A minden üzemeltető által várt és a 
víziközművek üzemeltetésének átfo-
gó rendezését tartalmazó jogszabály 
a 2011. évi CCIX. törvény formájában 
jelent meg 2011. december 31. 23.00 
órai hatállyal.

A törvény hatására az integráció 
folyamata felgyorsult, a spontán fel-
ismerést a jogszabályi előírás alkal-
mazása váltotta fel, a kis üzemeltetői 
szervezetek tulajdonosai megverse-
nyeztették az integráló üzemeltető-
ket, így a feltételek meghatározása a 
tulajdonosok (ellátásért felelősök) ol-
dalára került, háttérbe szorítva a ha-
tékony működtetés elvét; a verseny-
ző szolgáltatók egymást túllicitálva 
tettek ígéreteket az önkormányza-
toknak.

Az ekkorra már befagyasztott, az 
adott működési területre érvényes – 
rendszerint alacsony – díjak kötelező 
alkalmazása nehezítette és nehezíti 
az integrálódott területek műszaki és 

szervezeti felzárkóztatását.
Az integrációt követően az Európai Unió 

társfinanszírozásában megvalósuló, a KEOP 
által támogatott csatornázási projektek meg-
valósításával emelkedik a működtetett rend-
szerek száma. 

A projektek a 2015. évben lezárulnak, ami a 
működési területen huszonhét települést érint, 
ebből tizennyolc új csatornarendszer és hat új 
szennyvíztisztító telep épül.

Az ellátás színvonala jelentősen emelkedik 
a folyamatban levő projektek megvalósulása 
óta, hiszen a szennyvíz-gerincvezeték hossza 

Az elmúlt időszak KEOP-beruházá-
sai végső stádiumba érkeztek, az 
Európa 2020 Stratégiához illesz-
kedő projektek során a KEHOP-tá-
mogatásból pedig a jövőben is 
megvalósulhatnak még települési 
szennyvízközművek, de a közmű-
fejlesztésre fordítható uniós támo-
gatások ideje lassan lejár.

Történelmi jelentőségű, hogy 
Magyarországon, ezen belül a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén is több 
évtizedes elmaradás szűnik meg a 
fejlesztések eredményeként.

Zárul a közműolló, a közműves 
ivóvízzel ellátott felhasználók egy-
re nagyobb hányada rendelkezik 
majd szennyvíz-elvezetési szol-
gáltatással, javul az életminőség, 
és nem utolsósorban a korszerű 
tisztítási technológiák alkalmazá-
sának eredményeként csökken az 
élő környezet terhelése is.

Szerencsések vagyunk, hogy 
a nehézségek ellenére is részesei 
lehetünk ennek a fejlődésnek, hiszen a jövő a 
fejlődésben van, és a fejlesztések megvalósulása 
mindannyiunk közös érdeke! 

Az alábbiakban a megvalósult művek üze-
meltetésénél jelentkező néhány problémát sze-
retnénk bemutatni annak érdekében, hogy a 
közös felismerés rövid távon megoldást hozzon.

1. Az üzemeltetett terület 
növekedésének bemutatása
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. jelenleg 86 településen mű-
ködtet víziközműveket, ezen belül 50 településen 
üzemel szennyvízelvezető és -tisztító rendszer.

ÚJ SZENNYVÍZRENDSZEREK 
ÜZEMELTETÉSI, FINANSZÍROZÁSI 
TAPASZTALATAI

Az Európai Unió támogatásával 
megvalósuló szennyvízberuházások 
eredményeként számos település 
válik csatornázottá, új szennyvíztelepek, 
szennyvízhálózatok épülnek. Az új 
közművek üzemeltetésre történő 
átvétele során az üzembe helyezéstől 
a díjalkalmazásig minden területen 
akadályokba ütközik a szolgáltató, 
részben azért, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfeleljen, részben 
pedig finanszírozási gondok miatt. 

VARGA EDINA
gazdasági osztályvezető

MÉSZÁROS JÓZSEF
csatornázási ágazat, műszaki vezető
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

1. ábra: Üzemeltetett terület 2012-ig

2012-ig csatlakozott települések
Korábban meglévő működési terület
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33%, a szennyvízátemelők száma 
27%, a szennyvízbekötések száma 
36%, a tisztítótelepek száma 23% 
növekedést eredményez a művek 
jelenlegi mennyiségéhez képest 
(4–7. ábrák).

2. A létesítmények 
vízjogi engedélyezésével 
kapcsolatos problémák 
a Vksztv. hatályba-
lépését követően 
A tervezett szennyvízelvezető és 

-tisztító rendszerek vízjogi létesíté-
si engedélyezésénél általános gya-
korlat, hogy a területileg illetékes 
vízügyi hatóságok a szennyvíztisz-
tító telepekre előírnak próbaüze-
met, a hozzájuk csatlakozó szenny-
vízelvezető hálózatra pedig nem.

Az engedélyben foglalt előírá-
soknak megfelelően a rendszerek 
megvalósítására pályázó kivite-
lezők ajánlata nem tartalmazza a 
csatornahálózat próbaüzemelteté-
si költségeit, így a szennyvíztisztító 
telepek próbaüzemi időszaka alatt 
nincs sem üzemeltető szervezet, 
sem költségfedezet a csatornahá-
lózat üzemeltetésére.

Korábban, a Vksztv. megjele-
nése előtt ez a gyakorlat nem oko-
zott problémát, mert az üzemel-
tetés nem víziközmű-rendszerhez, 
hanem üzemeltetett területhez 
kötődött. 

Azon a területen, ahol a szol-
gáltató vízellátást biztosított, ter-
mészetes volt, hogy a szennyvíz-
rendszert is üzemeltetni fogja. A 

csatornadíjat pedig az önkormányzat megálla-
pította a művek átadása előtt.

Az engedélyezéskor tehát a hatóság logi-
kusan nem határozott meg próbaüzemet, mert 
a vezetéken technológia nem lévén elég volt 
hetvenkét órás üzempróbát előírni. A Vksztv. 
alkalmazása tehát ezen a területen új helyzetet 
teremtett.

A probléma feloldása igen egyszerű lenne, 
mert a többször módosított 72/1996. (V.22.) 
Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról 3 §. 9. pontja szerint:

„Próbaüzemeltetést kell végezni
a) a közműves vízellátást szolgáló vízkezelő lé-

tesítményeknél, továbbá
b) a közműves szennyvíztisztítást, valamint az 

egyesített vagy elválasztó rendszerű szenny-
vízelvezetést biztosító létesítményeknél, 
műveknél, berendezéseknél, ideértve a 
szennyvíztelepen belüli szennyvíziszap-el-
helyezést is;

c) az a) és b) pontban meghatározott létesít-
ményeken túl minden olyan egyéb eset-
ben, amikor a műtárgy, berendezés vagy 
komplex létesítmény rendeltetésszerű – a 
jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak 
megfelelő – használhatósága, üzemeltetése 
próbaüzem nélkül nem állapítható meg”.

4. ábra
A szennyvízcsatornahossz változása
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6. ábra
A szennyvízbekötések számának alakulása
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7. ábra
A szennyvíztisztító telepek számának alakulása
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2. ábra: Üzemeltetett terület 2012 után 3. ábra: Üzemeltetett terület a KEOP-projektek lezárását követően

2014-ben csatlakozott települések Befejeződő új csatornázási projekt
Működési terület 2013. 12. 31-én Csatornázási rendszer készen van

5. ábra
A szennyvízátemelők számának alakulása
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akkor érvényben lévő előírásokat, valamint a 
megfogalmazott támogatási célokat. 

Alapvető gazdálkodási követelmény volt 
az önfinanszírozó és önfejlesztő szolgáltatás-
finanszírozás. A szolgáltatásokból realizálható 
díjbevételekben meg kell térülniük a hatékony 
gazdálkodás követelményeinek megfelelő mű-
ködési költségeknek és a kiegyensúlyozott gaz-
dálkodáshoz szükséges működési eredmény-
nek, beleértve a tőkeköltségeket is. 

A megtérülésnél az EU előírásainak meg-
felelően a lakosság teherviselő képességére is 
tekintettel kellett lenni. 

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. korábbi 
díjképzési elve
A meghatározott díjfedezeti elven alapult a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által alkalmazott díjképzési 
rendszer, ami eleget tett mind a „szennye-
ző fizet” elv érvényesülésének, mind a teljes 
költségmegtérülés elvének. A szolgáltatási 
díjak 2012. évi befagyasztásáig ezen rendszer 
alkalmazásával számították ki a fedezeti elvű 
díjakat. 

Az árhatóságként megjelenő önkormány-
zatok a megtérülés szem előtt tartásával olyan 
szolgáltatási díjakat állapítottak meg, ami az 
üzemelési és karbantartási költségeken túlme-
nően a tőkeköltségekre is fedezetet nyújtott, 
beleértve a projektek önerejéhez biztosított 
hozzájárulás tőkeköltségét is.

Egyértelmű volt, hogy a beruházá-
sok megvalósulásával a társaság költ-
ségei jelentősen megnövekednek, és 
ennek finanszírozása csak az árakba való 
beépüléssel valósítható meg. A gazdál-
kodás stabilitása mind a közműtulaj-
donos önkormányzatok, mind pedig a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mint üzemeltető elemi 
érdeke volt. Az átláthatóság, kiszámít-
hatóság és ellenőrizhetőség alapvető 
követelmény a tulajdonosok szemszö-
géből, mint ahogyan az EU által támo-
gatott pályázatok és beruházásfinanszí-
rozás esetén is: stabil gazdálkodás csak 

megfelelő díjképzési rendszerre építhető.
A csatornázási ágazat gazdálkodása tehát 

stabil volt, a felmerülő indokolt költségekre és 
ráfordításokra fedezetet nyújtott a megállapí-
tott díj, és megképződött a szükséges fedezet 
a tőkeköltségekre is.

Szolgáltatásfinanszírozás 
a Vksztv. után
A szolgáltatási díjak befagyasztása, a lakossági 
felhasználók számára nyújtott díjkedvezmény 
és a jogszabályi előírásokból fakadó többletrá-
fordítások az ágazat eredményességét lassan 

vagy valósulnak meg a meglévő rendszereken. 
A befogadók védelmére tehát hatékony szeny-
nyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási beruhá-
zások folytak, melyekhez biztosítottak voltak a 
források.

A megépült rendszerek fenntartásához 
még két európai uniós elvet kell következete-
sen betartani:
•	 A	 „szennyező	 fizet”	 elvet,	 ami	 azt	 jelenti,	

hogy a csatornaszolgáltatás igénybevevője 
megfizesse a szolgáltatás díját;

•	 A	 „teljes	 költségmegtérülés”	 elvét,	 ami	 azt	
jelenti, hogy a díjakban érvényesíteni kell az 
üzemeltetés, fenntartás és felújítás környeze-
ti és erőforrásköltségeit is, amelyek fokozato-
san növekvő mértékben épülnek be a díjakba.

Sajnos a jelenlegi gyakorlat szerint mindkét elv 
érvényesítése nehézségekbe ütközik a jogsza-
bályi hiányosságok és a lakosság véges teherbí-
ró képessége miatt.

A Kohéziós Alap finanszírozásának feltétele 
a megfelelő üzemeltetési háttér meglétének 
igazolása volt, be kellett mutatni, hogy a támo-
gatás keretében megvalósuló művek hosszú 
távú vagyonbiztonsága teljesüljön. 

A támogatási feltételek közül az egyik leg-
fontosabb, hogy a fejlesztési projekt keretében 
létrehozott eszközök működtetése, a szolgálta-
tási színvonal pénzügyileg fenntartható legyen, 
azazhogy a megtérülés biztosítva legyen.

A támogatás feltételeinek ellenőrzése a 
költség-haszon elemzés módszerével történt, 
melynek összeállításába néhány esetben a 
szolgáltatókat is bevonták. A költség-haszon 
elemzésekben meghatározták az üzemeltetési 
költségeket, a pótlás költségeit és az ezeket fe-
dező díjakat is.

Az Európai Unió Kohéziós Alapjából tá-
mogatott projektekhez kapcsolódóan olyan 
összetett díjképzési rendszert is ki kellett ala-
kítani, amely egyszerre volt képes biztosítani 
a magyar törvényekben, jogszabályokban a 
vízközmű-szolgáltatás árképzésére vonatkozó, 

A jogszabály tehát a szennyvízelvezető háló-
zatra is előírja a próbaüzemi kötelezettséget, 
viszont az engedélyező hatóság jelenleg nem 
alkalmazza ezt az előírást.

A probléma nem szűnik meg a művek mű-
szaki átadása után sem, mert a jogszabályok 
szerint a sikeres műszaki átadást követően az 
üzemeltetőnek 60 napon belül meg kell kérni a 
vízjogi üzemeltetési engedélyt. A vízjogi enge-
dély nélküli üzemeltetés jogszabályellenes, és 
bírságot von maga után.

A Vksztv. hatálybalépésével a művek enge-
délyezése és üzemeltetése területén tehát fel-
bomlott az egyensúly.

3. A víziközművek üzemelte-
tésének, karbantartásának és 
állagmegóvásának finanszírozási 
problémái
Magyarországra mint EU tagállamra is érvényes 
a vízszolgáltatásokra vonatkozó euró pai irány-
elv, a Víz Keretirányelv, és az egyes rendelke-
zések átültetése a magyar joganyagba szintén 
megtörtént. Ebben az ország egyebek mellett 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a vízzel mint 
természeti erőforrással úgy gazdálkodik, hogy 
a fenntartható fejlődés követelményeinek meg-
feleljen, a díjakban pedig érvényesíti a teljes 
költségmegtérülés elvét, azaz a környezeti és 
erőforrásköltségeket is, amelyek fokozatosan 
növekvő mértékben épülnek be a díjakba. A Víz 
Keretirányelv előírásai alapján 2010-ig a 
díjakban érvényesíteni kellett a meglé-
vő közművek esetében végrehajtandó 
fejlesztések pótlási és rekonstrukciós 
fedezetét is, illetve 2015-től már a jövő-
beni fejlesztésekre is szükséges lett vol-
na forrásokat képezni a bevételekből. E 
beruházások megvalósítására a vízi köz-
szolgáltatóknál az értékcsökkenési leírás 
(vagy jelenleg sok esetben az azt pótló 
használati, bérleti díj), illetve az adózott 
eredmény állt rendelkezésre.

A Víz Keretirányelv és az EU szenny-
vízkezelésre vonatkozó előírásainak meg-
felelő projektekre jelentős vissza nem térítendő 
támogatási forrás állt rendelkezésre, amelynek 
felhasználásával a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. üzemelteté-
si területén is számos beruházás valósul meg. 
Magyarországon 2007 és 2013 között mintegy 
370 projekt indult a szennyvízkezelés területén, 
összértékük közel 570 milliárd Ft. A NYÍRSÉGVÍZ 
Zrt. területén ez 8 projektet jelent közel 34,5 
milliárd Ft értékben, amelyek eredményeként 
18 településen – ahol korábban nem nyújtottak 
szennyvíz-elvezetési-tisztítási szolgáltatást – új 
szennyvízközművek létesülnek, további 9 tele-
pülésen pedig jelentős fejlesztések valósultak 

8. ábra
A csatornázási ágazat üzemi eredményének alakulása (e Ft)
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megszokásból? – jellemzően nem rendelte el.
Így a tisztítómű próbaüzeme alatt a hálózat 

üzemeltetésére nincs fedezet sem a projektek 
keretein belül, sem a megrendelőknél. A felme-
rülő költségek, mint pl. a szennyvízátemelők 
villamosenergia-költsége, a csatornatisztítás és 
a hibaelhárítás költsége a szolgáltatót terhelik, 
pedig semmilyen forrás nem áll fedezetként 
rendelkezésre, mivel megállapított díjjal ezek 

a települések nem rendelkeznek. Ezenkívül 
jellemzően a jogszerű üzemeltetés feltételei 
sincsenek meg, hiszen a projekt lezárásáig a 
közmű nem kerül az ellátásért felelős tulajdo-
nába, így annak üzemeltetésére sem köthet 
szerződést.

Ahol a szennyvíztisztító telep próbaüzeme 
sikeresen lezárult, a szolgáltató kénytelen meg-
kezdeni az üzemeltetést szerződés és engedé-

lyek nélkül, hiszen a közegészségügyi szem-
pontok nem hagyhatók figyelmen kívül. Nem 
függeszthető fel a működtetés addig, amíg 
minden engedély rendelkezésre nem áll, illető-
leg szolgáltatási díjjal nem rendelkezik az adott 
település, esetleg víziközmű-rendszer. 

Ilyen esetben még nagyobb a probléma, 
hiszen a komplett víziközmű-rendszer üze-
meltetési költségei terhelik meg a szolgáltató 

költségvetését. A megvalósított korszerű 
szennyvízkezelési technológiák jellem-
zően magas költséggel üzemeltethetők, 
általában nem áll rendelkezésre kezelő-
személyzet, akiknek a felvételét, beta-
nítását már hónapokkal hamarabb el 
kellene kezdeni, emellett a működtető 
eszközökkel való felszerelés is a szolgál-
tató feladata és költsége. 

Az egyik legsúlyosabb gond azon-
ban a megépülő hálózatok után fizeten-
dő közműadó összege – ha az az uniós 
támogatással megvalósuló hálózatok 
esetében is kivethető –, hiszen a műkö-
dési területen hozzávetőleg 500 km csa-
tornahálózat épül!

Kisebb a probléma azokon a tele-
püléseken, ahol a társaság korábban is 
nyújtott szennyvíz-elvezetési-tisztítási 
szolgáltatást, mert ezeken a települé-
seken legalább lehetőség van a szolgál-
tatás felhasználóknak történő kiszám-
lázására még akkor is, ha az érvényben 
lévő díjak valószínűleg teljes mértékben 
nem fedezik a korszerű technológiával 
megépülő, bővülő közműstruktúra mű-
ködtetését.

5. Megoldási lehetőségek 
rövid és középtávon
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén megvalósu-
ló projektek összértéke jelenleg 34,5 mil-
liárd forint, néhány település esetében 
pedig várhatóan KEHOP-támogatásból 
valósulhatnak meg fejlesztések a jövő-
ben további 3,4 milliárd forint értékben. 

Jelentősen, közel duplájára nő a tár-
saság által üzemeltetett eszközök értéke, 
és mivel nagy értékű, új közművekről 
van szó, a pótlási fedezet évente milliár-

dos nagyságrendű volna.
Mivel jelenleg a díjak nem nyújtanak fede-

zetet még a gazdaságos üzemeltetésre sem, a 
pótlási fedezet költségként való elszámolása 
teljesen fedezetlen lenne, a megtérülése egyál-
talán nem biztosított. 

A hosszú távú vagyonbiztonság vagyonke-
zelés útján történő üzemeltetéssel lenne meg-
valósítható, de ennek keretei egyelőre nem 

erodálták, így a projektek lezárása és a meg-
valósult közművek üzembe helyezése után az 
eredménypozíció már nem tartalmaz fedezetet 
teljes egészében még az üzemeltetési költsé-
gekre sem.

A költség-haszon elemzések a csúcs-kapa-
citáskihasználtság feltételezésével a maximális 
támogatás elérése érdekében készültek, és a 
legtöbb esetben már a megvalósításkor kide-
rült, hogy a megtérülés nem lesz bizto-
sított, a kapacitáskihasználtság alacso-
nyabb lehet az új rendszereknél.

Ennek okai között szerepel a csök-
kenő vízhasználat és az új hálózatokra 
való rácsatlakozások felfutásának elhú-
zódása, de az is, hogy a reális igényeket 
túlbecsülték. További gondokat eredmé-
nyezhet, hogy a beruházások megvalósí-
tásánál a vállalkozó a tenderkiírás eset-
leges hiányosságait kihasználva – mivel 
ilyenkor a vállalkozó nem feltétlenül 
érdekelt a magas műszaki színvonalú 
megoldások alkalmazásában – olcsóbb, 
alacsonyabb minőségű megoldásokat 
alkalmaz, ami később magasabb költ-
séggel üzemeltethető.

Mindez azt eredményezi, hogy a 
költség-haszon elemzésekben tervezett 
szolgáltatási díjak már nem nyújthatnak 
fedezetet a felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási költségekre, sem a pótlásra, 
még kevésbé a tőkeköltségekre, amellett, 
hogy az ott beállított díjak alkalmazására 
nincs is lehetőség a díjak befagyasztása, 
valamint a díjmegállapítás szabályainak 
változása miatt.

4. A korábban szennyvíz-
közművel nem rendelkező 
területeken jelentkező 
anomáliák
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén megvalósuló 
beruházások a 2015. évben a végükhöz 
közelednek. Néhány esetben már lezá-
rultak a próbaüzemek, máshol folyamat-
ban vannak, azonban minden esetben 
számolni kell azzal, hogy az üzemeltetés 
költségei megjelennek vagy bővítő jel-
legű beruházások esetében emelkedni 
fognak legkésőbb a próbaüzem lezárultával. 

A 2. pontban részletezett okokból megépü-
lő szennyvíztelepek próbaüzeme alatt is merül-
nek már fel csatornahálózati költségek, hiszen a 
próbaüzem lefolytatásához szükséges a megfe-
lelő mennyiségű szennyvíz, ehhez pedig elen-
gedhetetlen az elvezetőhálózat üzemeltetése. 

A hálózatokra is előírás a próbaüzem lefoly-
tatása, ám azt az engedélyező hatóság – talán 
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következő  szempontokat is figyelembe véve 
kell meghatározni:
a) A díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos 

és legalacsonyabb költségű víziközmű-szol-
gáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának 
javítását, a kapacitások hatékony igénybevé-
telét, a szolgáltatás minőségének folyamatos 
javítását, valamint a természeti erőforrások 
kímélete elvének érvényesülését;

b)  Figyelembe kell venni a folyamatos és biz-
tonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt 
költségeit, valamint a környezetvédelmi kö-
telezettségek teljesítésének indokolt költsé-
geit, ideértve különösen a vízbázisvédelem 
indokolt költségeit.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által a 2014. évben benyújtott 
díjkérelmeket minden esetben felfüggesztették, 
mivel a társaság működési engedéllyel sem ren-
delkezett a kérelmek benyújtásakor az érintett 
területekre vonatkozóan. 

Mivel a szolgáltatás nyújtása fizikailag fel 
nem függeszthető, az engedélyezési eljárás 
lebonyolításáig kényszerűen engedély nélkül, 
gyakorlatilag jogszerűtlenül kell üzemeltetni az 
új közműveket, és mivel jelenleg a díjkérelmek 
ügye is rendezetlen, a jogszerűtlenség mellett 
ráadásul ellenszolgáltatás nélkül kell végezni a 
tevékenységet.

A helyzetet vélhetően a Vksztv. módosítása 
fogja megoldani, amelyben várakozásaink sze-
rint feloldásra kerülnek a jogszabályi anomáliák. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoz-
tatása szerint várhatóan változni fog az enge-
délyezés rendje, az ügyintézési határidők rövi-
dülnek, egyszerűsödik, letisztul az eljárás.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. más szolgáltatókhoz ké-
pest viszonylag kedvező helyzetben van, mert 
működési területén zömmel a harmadik-ne-
gyedik negyedévben kerülnek üzembe helye-
zésre a megvalósuló közművek, így remélhe-
tőleg viszonylag kevés ideig és csak néhány 
helyen szükséges a szolgáltatás ellenszolgálta-
tás nélküli nyújtása.

Reményeink szerint a fent ismertetett prob-
lémák rövid távon megoldódnak, és az egyen-
súly helyreállhat.

 tartalmazó szolgáltatási díjak nyújthatnának 
megoldást. Azokon a területeken, ahol ko-
rábban nem volt elérhető szennyvíz-elvezeté-
si-tisztítási szolgáltatás, díjkérelemmel szüksé-
ges fordulni az illetékes hivatalhoz.

A kérelem összeállítása során a hivatal 
ajánlása alapján igazolni kell a díjalkalmazás-

hoz való hozzájárulás jogalapját (támogatási 
szerződés, CBA-elemzés), a javasolt díj alátá-
masztását, részletesen és teljes körűen be kell 
mutatni, mely tényezők indokolják, befolyásol-
ják a kiszámított díjat. A Vksztv. alapján a vízi-
közmű-szolgáltatás díjait víziközmű-szolgál-
tatónként vagy víziközmű-rendszerenként és 
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként a költsé-
gekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági 
összehasonlító elemzések felhasználásával, a 

állnak rendelkezésre, ezért a középtávú gon-
dolkodást szükséges előtérbe helyezni. 

Célként a rövid és középtávon leíródó esz-
közök pótlása kerül kitűzésre, amelyet a köz-
műbérleti szerződések kapcsán megállapítan-
dó használati díjnak kell fedeznie.

Mindezek ellentételezésére a fedezetet 

Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep

Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep, biológiai reaktor
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