
2 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 4

A Vksztv. a cikk írásakor hatályban lévő 11. § (1) 
bekezdése értelmében a víziközmű-szolgálta-
tás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

– a fenntartható fejlődés szempontjaira tekin-
tettel – gördülő fejlesztési tervet kell készíteni 
tizenöt éves időtávra víziközmű-szolgáltatási 
ágazatonként.

követelmények a tervekkel 
kapcsolatban
A benyújtott GFT-k vizsgálatánál, elbírálásánál 
kihívást jelentett a Hivatal számára, hogy a 
Vksztv. csak a főbb elveket, szereplőket, határ-
időket rögzíti a tervekkel kapcsolatban, a rész-
letszabályokat tartalmazó jogszabály csak hó-
napokkal később, november végén jelent meg.

A Vksztv. 11. §-a alapján a következők szol-
gáltak iránymutatásként a Hivatal számára a 
GFT-k vizsgálatánál:
•	 a	terveket	ágazatonként	kell	elkészíteni;
•	 a	terveket	15	éves	időtávra	kell	készíteni	(te-

hát	a	2015–2029.	évekre	vonatkozóan);
•	 a	 GFT-k	 két	 tervrészből	 állnak:	 felújítási	 és	

pótlási,	valamint	beruházási	tervből;
•	 a	 (2)	 és	 a	 (3)	 bekezdések	 meghatározzák,	

hogy az üzemeltetési szerződés típusától 
függően kinek kell elkészíteni és benyújtani 
a	tervet	a	Hivatalhoz;

•	 a	(4)	bekezdés	alapján	az	az	ellátásért	felelős	
vagy víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül 
az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó 
terv tekintetében benyújtásra kötelezettnek, 
annak tartalmára nézve véleményezési jog-
gal rendelkezik, mely írásba foglalt vélemény-
eltérés	a	terv	mellékletét	képezi;

•	 a	(6)	bekezdés	szerint	a	Hivatal	a	jóváhagyott	
tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

A fenti jogszabályhelyek alapján abban az 
esetben, ha az üzemeltetési szerződés típusá-
nak megfelelően nem a készítésre kötelezett 
állította össze és nyújtotta be a tervet, megha-
talmazást kellett csatolnia a terv készítésére és 
benyújtására, esetleg a hatósági eljárás alatti 
képviseletre a kötelezettől.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatá-
si, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek besze-
désére, kezelésére, nyilvántartására és visszaté-
rítésére	 vonatkozó	 szabályokról	 szóló	 1/2014.	
(III.	 4.)	MEKH-rendelet	 E)	mellékletének	24.	 és	
25. pontja alapján a felújítási és pótlási terv 
jóváhagyásáért	 325.000	 Ft,	 a	 beruházási	 terv	
jóváhagyásáért 175.000 Ft igazgatási szolgál-
tatási díjat kellett fizetnie a terv benyújtójának.

néhány számadat 
a benyújtott tervekről
A	2014.	szeptember	15-én	működési	engedély-
lyel rendelkező és GFT-benyújtásra kötelezett 
víziközmű-szolgáltatók	 közül	 41	 nyújtott	 be	
kérelmet, az ellátásért felelősök közül pedig kö-
rülbelül	 300	önkormányzat	 küldött	 valamilyen	
szintű tervet, melyek nagy része nem volt értel-
mezhető kérelemként, mivel nem felelt meg a 
kérelem tartalmi és formai követelményeinek.

A beadványok, a működési engedélyezés 
és az adatszolgáltatás során az üzemeltetési 
szerződésekkel kapcsolatban a Hivatal rendel-
kezésére bocsátott adatok vizsgálata alapján a 
közműves ivóvízellátás víziközmű-szolgáltatási 
ágazat vonatkozásában nagyságrendileg 1900 
település rendelkezik a Vksztv. 29. § (1) bekez-
dése szerinti bérleti-üzemeltetési szerződéssel, 
700 település esetében vagyonkezelési szerző-
dés, 70 település esetében pedig koncessziós 
szerződés van érvényben.

Ennek megfelelően beruházási terv be-
nyújtására	körülbelül	2600	település	esetében	
az ellátásért felelős, míg 70 település esetében 
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első tapasztalatok 
a Gördülő FeJlesztési 
tervekkel kapCsolatBan
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdésének megfelelően első 
alkalommal 2014. szeptember 15-ig kellett elkészíteni és benyújtani 
a gördülő fejlesztési terveket (a továbbiakban: GFT) a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). 
A cikkben a GFT-kkel kapcsolatos első tapasztalatokat foglaljuk össze, 
valamint kiemeljük az idei évben benyújtandó tervekkel kapcsolatos 
követelményekre és lehetőségekre vonatkozó főbb változásokat.

Fenyvesi nóra
műszaki ügyintéző, okl. környezetmérnök
vojtilla lászló 
műszaki ügyintéző, okl. szakmérnök
Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal
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a víziközmű-szolgáltató lett volna kötelezett.
Ezzel szemben a beruházási tervek Hivatalhoz 
történő benyújtása meghatalmazásokkal – kü-
lönböző konstrukciókkal – az 1. ábra szerint 
alakult.

A felújítási és pótlási terveknél 1900 
telepü lés esetében az ellátásért felelős, 800 
település esetében pedig a víziközmű-szolgál-
tató lett volna kötelezett a terv készítésére és 
benyújtására.

Ezzel szemben a felújítási és pótlási tervek a 
2. ábra szerint kerültek a Hivatalhoz benyújtásra.

Ugyanezen adatokat vizsgálva a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás víziközmű-szol-
gáltatási ágazat vonatkozásában nagyságren-
dileg	 1300	 település	 rendelkezik	 a	Vksztv.	 29.	
§ (1) bekezdése szerinti bérleti-üzemeltetési 
szerződéssel,	 300	 település	 esetén	 vagyonke-
zelési	 szerződés	 és	 40	 település	 esetén	 kon-
cessziós szerződés van érvényben.

Ennek megfelelően a beruházási terv be-
nyújtására	körülbelül	1600	település	esetében	
az	ellátásért	felelős,	míg	40	település	esetében	
a víziközmű-szolgáltató lett volna kötelezett.

Ezzel szemben a beruházási tervek Hivatal-
hoz történő benyújtása meghatalmazásokkal 
–	különböző	konstrukciókkal	–	a	3.	ábra	 szerint	
alakult.

A	felújítási	és	pótlási	terveknél	1300	telepü-
lés	esetében	az	ellátásért	 felelős,	350	 település	
esetében pedig a víziközmű-szolgáltató lett vol-
na kötelezett a terv elkészítésére és benyújtására.

Ezzel szemben a felújítási és pótlási tervek a 
4.	ábra	szerint	kerültek	benyújtásra	a	Hivatalhoz.

A benyújtásra kötelezett, de GFT-t be nem 
nyújtó ellátásért felelősöket, illetve víziköz-
mű-szolgáltatókat a Hivatal ellenőrzi, és indo-
kolt esetben szankcionálja.

a GFt-k benyújtását követően 
tapasztalt főbb problémák 
a víziközmű-szolgáltatók által 
benyújtott terveknél
Az igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése
Az igazgatási szolgáltatási díjat kevés kivétel-
től eltekintve egységesen kezelték a víziköz-
mű-szolgáltatók. A felújítási és pótlási terv 
jóváhagyásáért	 325.000	 Ft-ot,	 a	 beruházási	
terv jóváhagyásáért 175.000 Ft-ot fizettek be, 
az esetek többségében azonban az igazgatási 
szolgáltatási díjat nem ágazatonként fizették 
meg (a Vksztv. 11. § {1} bekezdés alapján a ter-
vet ágazatonként kell készíteni, tehát az igaz-
gatási szolgáltatási díjat is ennek megfelelően 
kellett volna fizetni).

A képviseleti jogosultság igazolása
A meghatalmazások több esetben hiányoztak, 
illetve a legtöbbször hiányosak voltak, mivel 
nem tértek ki külön a képviselet terjedelmére 
(a terv készítésére, Hivatalhoz történő benyúj-
tására és az eljárásban való képviseletre).

A víziközmű-szolgáltatók többnyire nem 
eredeti vagy hitelesített meghatalmazást csa-
toltak a tervhez, hanem csak másolatot.

Egyéb problémák
Azokban az esetekben, amikor az ellátásért fe-
lelős nevében és helyett a Hivatal előtt indult 
közigazgatási hatósági eljárásban a víziköz-
mű-szolgáltató kapott meghatalmazást, nem 
volt egyértelmű, illetve értelmezhető, ha az 
ellátásért felelős kikötésekkel, véleményelté-
réssel hagyta jóvá a nevében és helyette el-
készített tervet, és ezeket a kikötéseket a vízi-
közmű-szolgáltató nem vezette át a terveken.

Gyakori probléma volt, hogy a víziközmű-szol-
gáltatók a terveket és az időközben küldött 
kiegészítéseket, hiánypótlásokat elektronikus 
úton, illetve tartós adathordozón nem küldték 
meg.

az ellátásért felelősök által 
követett gyakorlat a tervek 
benyújtásánál
Az ellátásért felelősök a GFT-k benyújtásánál 
nagyon sokféle gyakorlatot követtek, ezek kö-
zül a leggyakoribbak a következők voltak:
•	 Megbízták	 a	 víziközmű-szolgáltatót	 a	 terv	

elkészítésével	és	benyújtásával;
•	 Benyújtották	 a	 tervet,	 de	 rövid	 időn	 belül	

vissza is vonták arra hivatkozva, hogy azt a 
víziközmű-szolgáltató nyújtja be az ő kötele-
zettségébe	tartozó	tervekkel	együtt;

•	 Benyújtották	 az	 ágazatonkénti	 terveket,	 és	
megfizették	az	igazgatási	szolgáltatási	díjat;

•	 Benyújtották	 a	 terveket,	 de	 nem	 fizették	
meg az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 
(a	legtöbb	eset	idetartozik);

•	 A	 víziközmű-szolgáltató	 által	 összeállított	
tervet azzal a megjegyzéssel küldték meg a 
Hivatalhoz, hogy a feladatokkal egyetérte-
nek,	de	nincs	rá	pénzügyi	fedezetük;

•	 A	 terv	 benyújtására	 határidő-módosítást	
kértek;

•	 Nem	készítettek	tervet,	nem	is	tudtak	a	 jog-
szabályban foglalt tervkészítési kötelezett-
ségükről.

tapasztalt főbb problémák 
az ellátásért felelősök által 
benyújtott terveknél
A tervek benyújtásánál követett gyakorlattal 
kapcsolatos, fent ismertetett problémák mel lett 
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4. ábra
Szennyvíz-felújítási és -pótlási 
tervek benyújtására kötelezettek 
és a tényleges tervbenyújtók 
számának alakulása
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3. ábra
Szennyvíz-beruházási tervek 
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gyakori tapasztalat volt, hogy a képviselő-testü-
let a szolgáltatókkal való megállapodást a pol-
gármesterre bízta, a polgármester aláírásával 
ellátott meghatalmazást azonban az ellátásért 
felelős nem csatolta a tervhez.

A képviselő-testület csupán „a szükséges in-
tézkedések megtételére” vagy arra hatalmazta 
fel a polgármestert, hogy az tájékoztassa a vízi-
közmű-szolgáltatót a képviselő-testület azon 
döntéséről, miszerint a víziközmű-szolgáltató 
képviselheti az ellátásért felelőst a Hivatal előtt 
indult közigazgatási hatósági eljárásban.

Ha a képviselő-testület kikötésekkel hagy-
ta jóvá a tervet, sok esetben nem csatolták a 
tervhez a képviselő-testületi döntés erről szóló 
mellékletét.

a legfőbb szakmai problémák 
a tervek vizsgálatánál 
A GFT-k vizsgálatánál a Hivatal számára is a 
részletszabályok hiánya okozta a legnagyobb 
nehézséget. A részletszabályokat tartalmazó 
jogszabály hiányában a szakmai tartalom el-
bírálásához nagyon kevés „megkövetelhető” 
támpont állt a Hivatal rendelkezésére.

A GFT-k összeállításával, elkészítésével 
kapcsolatos nehézségek áthidalására a Hiva-
tal a tervkészítés időszakában ajánlást adott ki     
VK	 1/2014.	 számon,	 melyben	 összefoglalta	 a	
tervek készítésével és benyújtásával kapcsola-
tos legfőbb szakmai és gyakorlati iránymutatá-
sokat a víziközmű-szolgáltatók és az ellátásért 
felelősök számára.

Az egyik legfőbb szakmai probléma azok-
nál a víziközmű-rendszereknél merült fel, ame-
lyek több települést, tehát több ellátásért fe-
lelőst is érintenek. Az volt a tapasztalat, hogy 
ezekhez a víziközmű-rendszerekhez általában 
nemcsak több üzemeltetési szerződés tartozik, 
hanem néhány esetben a szerződések külön-
böző típusúak is. Ennek következtében nem 
lehetett egyértelműen meghatározni a terv ké-
szítésére és benyújtására kötelezett személyét.

A legproblémásabbak azok a több telepü-
lést érintő víziközmű-rendszerek voltak, ame-
lyeknél a terveket nem víziközmű-rendsze-
renként készítették el és nyújtották be, hanem 
ellátásért felelősönként. Ezekben az eljárások-
ban a közös tulajdonban lévő víziközművekkel 
kapcsolatosan a tulajdonosok közös tulajdonra 
vonatkozó szándéknyilvánítását (határozatát) 
sok esetben több tényállástisztázás után sem 
sikerült beszerezni. A rendelkezésre álló do-
kumentumokból nem lehetett megállapítani, 
hogy az ellátásért felelősök milyen arányban 
viselik a közös tulajdonban lévő víziközmű-
vekre vonatkozó feladatok költségét, ki a fele-
lős ezen feladatok megvalósításáért, valamint 

hogy az egyes, saját közigazgatási területre 
vonatkozó feladatoknak a víziközmű-rendszer 
egészére vetítve mi a prioritási sorrendje.

A tervek műszaki színvonala, igényessége 
és részletezettsége nagyon változó volt.

Az ajánlásban kiadott összefoglaló táblá-
zatokat sokan nem alkalmazták és töltötték ki, 
pedig a teljes ellátási területre vonatkozóan 
tervezett feladatok átláthatósága – és ezáltal a 
jóváhagyási eljárás gyorsasága – szempontjá-
ból ez létfontosságú lett volna.

Nagyon	 sok	 esetben,	 elsősorban	 a	 közép-	
és hosszú távon tervezett feladatok kapcsán 
volt tapasztalható, hogy a tervezett feladatokra 
nem állt rendelkezésre pénzügyi fedezet. Több 
esetben a terv készítője és benyújtója megne-
vezte ugyan a forrást (amortizáció, bérleti díj, 
fejlesztési hozzájárulás stb.), de azt nem szám-
szerűsítette, így a megküldött adatok alapján 
nem volt megállapítható, hogy a terv végrehaj-
tására rendelkezésre áll-e a szükséges forrás.

A tervek sok esetben nem ágazatonként 
készültek – a megküldött dokumentációból 
azonban a legtöbbször valamilyen módon el-
különíthetőek voltak az egyes ágazatokra vo-
natkozó tervek.

Néhány	esetben	érzékelhető	volt	olyan	szol-
gáltatói törekvés, hogy karbantartási feladatokat 
is szerepeltessenek a felújítási és pótlási tervben. 
Az egyes feladatok leírása felületes és túl rövid 
volt ahhoz, hogy reálisan meg lehessen ítélni a 
karbantartás/felújítás elhatárolásának helyessé-
gét és a hozzávetőleges értékarányosságot.

A beruházási tervek között nagyon sok 0 Ft 
értékű, „üres” terv szerepelt, vagy arra vonatko-
zó nyilatkozat, hogy az ellátásért felelős nem 
tud/nem szándékozik beruházási feladatot 
végrehajtani az elkövetkező 15 évben. A kérel-
mezők nem kezelték egységesen az ilyen ese-
teket: volt, aki egyáltalán nem adott be tervet 
ezekre a víziközmű-rendszerekre, és volt, aki 
üres dokumentumot nyújtott be, de a legtöbb 
esetben hiányzott az „üres” tervek indoklása.

Az is gyakori volt, hogy a beruházási ter-
veknél csupán hivatkoztak folyamatban lévő 
vagy tervezett KEOP-projektekre. Ezen esetek 
kezelése és tervben való megjelenítése egya-
ránt nagyon eltérő volt – a KEOP-ban érintett 
beruházási feladatokat a legtöbbször egyál-
talán nem vagy csak nagyon felületesen írták 
le, konkrét költségeket pedig nem csatoltak a 
feladatokhoz. A jövőben a Hivatal ilyen esetek-
ben tényállástisztázás keretében rövid műsza-
ki leírást fog kérni víziközmű-rendszerenként, 
melyben részletezni kell, hogy a KEOP-projekt 
keretében pontosan mely helyszíneken milyen 
beavatkozásokat terveznek végrehajtani, meg-
jelölve a forrásokat és a becsült költségeket is.

Az ügyintézést hátráltatta, hogy a 2011. évi 
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról	szóló	58/2013.	(II.27.)	Korm.	rendelet	
módosítása	a	2014.	évben	benyújtandó	tervek	
kérelmezőit mentesítette az igazgatási szolgál-
tatási díj megfizetése alól, így a kapcsolódó ad-
minisztrációval hosszabbá vált a jóváhagyási 
eljárás. 

Végül	 2014.	 november	 26-án	 került	 kihir-
detésre	a	292/2014.	(XI.	26.)	Korm.	rendelet	(a	
továbbiakban:	Vhr.-módosítás),	mely	2014.	de-
cember 11-i hatálybalépéssel tartalmaz rész-
letszabályokat a gördülő fejlesztési tervekkel 
kapcsolatban.

tervek aktualizálása a 
vhr.-módosításnak megfelelően
A hosszú távú tervezés céljaira figyelemmel a 
Hivatal a Vhr.-módosítás hatályba lépését kö-
vetően lehetőséget biztosított az eljárásokkal 
érintett kérelmezőknek annak átgondolására, 
hogy a Vhr.-módosítás hatályba lépését meg-
előzően elkészített és jóváhagyásra beküldött 
gördülő fejlesztési terveket kívánják-e aktuali-
zálni. Az erről szóló döntéseket nyilatkozat for-
májában várta a Hivatal.

Jelentős számú kérelmező élt a lehetőség-
gel, és nyilatkozott úgy, hogy a korábban be-
nyújtott terveit a Vhr.-módosításban szereplő 
részletszabályoknak megfelelően szeretné át-
dolgozni. Ezekben az esetekben a folyamatban 
lévő eljárások felfüggesztésre kerültek az aktu-
alizált tervek beérkezéséig.

Az ügyintézési határidő tekintetében sú-
lyos terhet jelentett az, hogy a Vhr.-módosítás 
részletszabályainak alkalmazását és kapcsoló-
dását a folyamatban lévő eljárásoknál vizsgálni 
kellett, ami időigényes volt.

A Vhr.-módosítás mentesítette a kérelme-
zőket az igazgatási szolgáltatási díj megfize-
tése	 alól	 a	 2014.	 évben	 benyújtandó	 tervek	
esetében – a befizetett díjak visszatérítéséről 
az eljárást lezáró határozatokban vagy kérésre 
külön végzésben intézkedett a Hivatal.

A Hivatalnál jelenleg is vannak a Vhr.-mó-
dosítás részletszabályainak megfelelő átdolgo-
zás miatt felfüggesztett eljárások. Mindenkép-
pen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy néhány 
hónap múlva, 2015. szeptember 15-én ese-
dékes	 a	 következő	 GFT-k	 benyújtása	 (a	 2016–
2030.	 évekre	 vonatkozóan),	 így	 a	 2015–2029.	
évi tervek átdolgozása lassan okafogyottá válik.

változások a tervek 
elkészítésében
2014.	 december	 11-i	 hatállyal	 új	 előírások	
jelentek meg a Vhr.-módosítás VIII/A. fejeze-
tében „A gördülő fejlesztési terv” cím alatt, 
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ebből a 90/A–90/D jelű négy szakasz szabá-
lyozza a terv elkészítését. Fontos megjegyez-
ni, hogy a már elfogadott tervek módosítási 
kérelmében is kötelező betartani ezeket a 
rendelkezéseket.

A szabályozás sok részletében hasonló a 
Hivatal	 által	 2014.	 augusztusban	 közzétett	
ajánláshoz, ami lehetőséget ad a múlt évben 
benyújtott terv zökkenőmentes továbbfejlesz-
tésére. A Vhr.-módosítás részletes felbontást ír 
elő, ágazatonként külön kell bontani a felújítá-
si és a pótlási tervet, valamint az új víziközmű 
létesítésére vagy a meglévő víziközmű bőví-
tésére irányuló beruházási tervet. A víziköz-
mű-rendszerek képezik a terv alapegységeit, 
amelyek fejlesztési tervét ütemenként kell 
bemutatni. Egy víziközmű-rendszerre csak egy 
tervet lehet benyújtani abban az esetben is, ha 
az több ellátásért felelős ellátási területét fedi 
le. Egy víziközmű-rendszer terve tovább nem 
bontható;	ha	 több	ellátásért	 felelős	 is	 tulajdo-
nos a rendszerben, akkor egy képviselőt kell 
kijelölni közülük. 

kötelezettségek és lehetőségek
A Vhr.-módosítás nemcsak kötelezettségeket 
hozott magával, hanem ösztönöz a fejlesztés-
hez rendelkezésre álló pénzügyi források haté-
kony hasznosítására is. Ezen két elem kapcsoló-
dásából tekintsünk át néhány példát.

A szabályozás rendszerszemlélete a leg-
jobb gyakorlatok átvételét támogatja. Az üte-
menkénti bontás lényegében a fokozatos szű-
kítés munkamódszerét szorgalmazza:
•	 az	 összes	 jövőbeni	 feladatból	 először	 érde-

mes kiválasztani egy 15 évre szóló és ennyi 
idő	alatt	finanszírozható	programot;

•	 majd	 ebből	 a	 legsürgősebb,	 5	 évre	 szóló	
program	kerül	lehatárolásra;

•	 a	végén	pedig	az	első	évre	vonatkozó	prog-
ramot lehet optimálisan kiemelni.

A fentiek elvégzése és az egyes lépések ered-
ményének összevetése után kiadódik a három 
fejlesztési ütem: az 1. évre szóló részletes, a 
2–5.	évekre	szóló	megalapozó	és	a	6–15.	évek-
re szóló távlati terv ütemei.

A fontossági sorrend felállításának köve-
telménye erőteljesen előtérbe helyezi a ha-
tékonysági szempontokat. A rendelkezésre 
álló pénzügyi forrásokat a leginkább indokolt 
fejlesztésekre	kell	 fordítani.	Bírósági	határozat	
vagy jogszabályi kötelezettség végrehajtása 
magas prioritást kap, amit szorosan követ egy 
víziközmű-fejlesztési programban való részvé-
tel lehetősége vagy egy korábbi szerződés kö-
telezettsége és az elfogadott vízbiztonsági terv 
megvalósítása.

Bővítő	 beruházások	 esetében	 a	 maradó	
mozgástérben megtérülési számítás segítheti 
a sorrend felállítását, ahol a várható használati 
idő (élettartam) alatti összes becsült költség 
egy évre eső mértéke mutatja a legjobb vál-
tozatot. A legnagyobb értéket a csőhálózat 
képviseli, ebben az esetben az egy évre eső 
tényleges amortizáció és az idővel erőteljesen 
növekvő karbantartási jellegű költségek alaku-
lása egy parabolához hasonló diagramot adna 
ki, amelynek a minimumhelye adja meg a fel-
újítás legkedvezőbb időpontját.

Kettő vagy többféle változat (pl. eltérő 
anyagminőség) esetén két eltérő időpontban 
jelentkezhet a felújítás optimális ideje, amelyet 
ciklikus használati időnek is lehet nevezni. Rit-
ka kivétellel a hosszabb élettartamú megoldás 
biztosítja a kedvezőbb összes költséget.

A gördülő fejlesztési tervek kötelező szem-
pontrendszere előírja az üzemeltetési költség 
jelentős csökkenésével járó fejlesztések figye-
lembevételét is. A víziközmű-szolgáltatás ener-
giafelhasználásában nagy részesedéssel bír a 
szivattyúzás. Tekintettel a gyakorta túl nagy 
biztonsági tényezőkkel számított kiválasztá-
si munkapontokra és az alacsony hatásfokú, 
régi, de még mindig üzemelő szivattyúk nagy 
számára a szivattyúparkok célirányos rekonst-
rukciója várhatóan rangos helyet fog kapni a 
pótlási tervezésben. A villanymotorok teljesít-
ménycsökkenése hozzájárul a Virtuális Erőmű 
Program sikerességéhez is.

Felújítások-pótlások esetében, főleg ré-
gebbi rendszereknél sok feladatból kell ki-
választani a legsürgősebbeket. A gazdasági 
jellegű prioritási szempontoknál célszerű 
meghatározni az elmaradással járó kocká-
zatok – azaz a valószínűségszámítás alapján 
meghatározott várható éves költségek és ká-
rok – számszerűsített forintértékét az egyes fel-
adatoknál. Az egységnyi (pl. 1 millió Ft) pótlási 
értékhez arányosított várható kár- és költség-
értékek oszlopos diagramja szemlélteti, hogy 

melyik feladat megoldásával érdemes kezdeni 
(5. ábra). Ha jó minőségben sikerül a felújítás 
vagy a pótlás, akkor az első, legmagasabb osz-
lop eltűnik a diagramról, és helyébe egy közel 
nulla magasságú oszlop lép be a sor végére. Az 
utókalkulációval kiegészített hibastatisztikák 
és az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kiér-
tékelése megbízható támpontot ad a várható 
értékek kiszámításához.

Fogalomhasználat
Az előre nem látható, rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali feladatok elvégzésére az elő-
zetes költségterv 1–5%-át kell tervezni. Újabb 
rendszerek esetében az alsó, régebbieknél a 
felső határérték felé célszerű igazodni. A be-
következett üzemzavarokat szakszerűen kell 
elhárítani. Gyakran csak a munka befejezése 
közeledtével derül ki, hogy a felmerülő költsé-
geket karbantartásként vagy felújításként kell 
elszámolni. Mivel a Vksztv. nem tartalmazza 
ezek definícióját, ezért az elhatárolást a szám-
vitelről	 szóló	 2000.	 évi	 C.	 törvény	 3.	 §	 (4)	 be-
kezdés 7–9. pontjában leírt fogalmak alapján 
kell megtenni. A gyakorlati alkalmazásban a 
30/2010/Szt.	 3.	 §	 (4)/ISZ	 jelű,	 50/1995.	 számú,	

„Számviteli kérdés” részletes információi adnak 
hasznos segítséget. 

Leegyszerűsítve: a karbantartás a folya-
matos és biztonságos működés érdekében 
végzett rendszeres tevékenység, értékaránytól 
függetlenül. A nagyjavítás is idetartozik, még 

a fődarabcserés javítás is, ameny-
nyiben az csak az eredeti állapotot 
állítja helyre, de nem növeli meg 
az élettartamot.

Ugyanez az elhatárolási prob-
léma léphet fel az előre tervez-
hető feladatok tervezésénél is. A 
gördülő fejlesztési tervben nem 
szerepelhetnek karbantartások, a 
szolgáltatóknak ezt a folyó bevé-
telből kell finanszírozniuk.

A tervezési munka során 
nehézséget okozhat az azonos 
szóhasználathoz (pl. fejlesztés, 
beruházás) tartozó eltérő fogal-

mak megjelenése az egyes jogszabályokban. 
Az ellentmondást az az elv oldja fel, hogy egy 
szakterületre kiadott speciális jogszabályt 
(jelen esetben a Vksztv.-t) kell alkalmazni az 
ugyanolyan hierarchikus szintű, általános jel-
legű jogszabállyal (pl. a Ptk.-val és a számviteli 
törvénnyel) szemben. Amikor a Vksztv.-t szük-
séges alkalmazni, akkor az abban meghatá-
rozott beruházás, fejlesztés, működtetés stb. 
fogalmak alapján kell dolgozni. A munkafolya-
matok későbbi szakasza, pl. a könyvelés már 

5. ábra
A gazdaságosság szempontja felújítás-pótlásnál
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A	paksi	koncepció	más	volt.	Nem	ámí-
tott önálló üzemigazgatóságokkal, de 
valódi partnernek tekintett minden csat-
lakozó települést. Szervezet- és működés-
fejlesztési projektnek, rendszerszervezési 
feladatnak fogta fel az iparágban integrá-
ciónak nevezett folyamatot.

A koncepciónk szerint a csatlakozó 
önkormányzat tulajdonjogot szerez a befogadó társaságban, így közvet-
lenül részt vehet az ellenőrzésben (szemben azzal a modellel, amikor ön-
kormányzati társulás hoz létre gazdasági társaságot, ahol a tulajdonosi, 
ezért az irányításban való részvétel is közvetetté válik). A korábbi szol-
gáltatótársaságok üzemeltetési egységei megmaradnak, „térségi üzemű” 
főmérnökségekké válnak, ahol a hangsúly a műszaki szolgáltatáson ma-
rad. Az adminisztráció, a pénzügy, a számvitel, a HR, az ügyfélszolgálat, a 
számlázás központi feladat. Így kialakulhat egy korszerű, a műszaki, gaz-
dálkodási és ügyfélkapcsolati folyamatokat földrajzilag tagolt, de mégis 
egységes szabályok szerint kiszolgáló szervezet.

A Paksi Vízmű Kft. befogadó társaságként való alkalmasságát alátá-
masztotta, hogy a tulajdonviszonyokat tekintve már tisztán önkormány-
zati tulajdonban volt, a közműveket pedig az önkormányzatok birto-
kolták.	1993-as	alapításától	számítva	közel	húszéves	tapasztalata	volt	a	

az alapelvek és a szabályok rögzítése
A	várható	törvényi	változások	ismeretében	a	4	települést	kiszolgáló	Paksi	
Vízmű Kft. 2011 végén még csak puhatolózott Tolna megyei társainál. A 
szakma szereplői politikai, önkormányzati döntésekre, a polgármesterek 
pedig megoldásokra vártak. Azaz egymásra. A lelkesebb vízművezetők 
eközben koncepciókat írtak: szerintük az átszervezésnél először szükség 
van egy nagy részvénytársaságra elnök-vezérigazgatóval, három vezér-
helyettessel, önállóan gazdálkodó üzemigazgatókkal, akik ugyanúgy ön-
állóan működtetik a territóriumot, mint évekkel korábban, a rendszer az-
tán majd működik, ahogy tud. Az önállóság megőrzése volt az egyetlen 
hívószó. Érzékelhető volt, hogy az önkormányzatok és a víziközmű-cégek 
is olyasfajta jogi formát keresnek, amely a cégek laza társulásaként fog-
ható fel, s ahol mindenkinek megmarad a szerepe az irányításban. Mára 
bebizonyosodott: ez illúzió.

a mezőFöldi
vízmŰsztori

A paksi székhelyű Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 
mára Tolna, Baranya, Fejér és Pest megyében, közel ötven 
településen végez ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást. 
A működési engedélyt 2014. január 21-én kaptuk meg, és a 
korábbi több mint 400 víziközmű-szolgáltatóból az eddig 
talpon maradt 42 között vagyunk. Ellátási területünk kiterjed 
a mezőföldi, a völgységi, az észak-mecseki és a Duna 
melletti térségek M6-os autópálya és 6-os főközlekedési 
út logisztikai tengelyére. A működési engedély után sem 
dőltünk hátra, az integráció nem állt meg, jelenleg is 
folyamatosan bővülünk, fejlődünk. 

Csapó sándor
ügyvezető igazgató
MEZŐFÖLDVÍZ KFT.

kikerül a Vksztv. közvetlen  hatálya alól, ezért itt 
már nem a Vksztv., hanem az általános jellegű 
jogszabály (pl. a számviteli törvény) fogalmait 
kell alkalmazni.

Finanszírozás és korrekció
Ugyancsak be kell mutatni a terv pénzügyi for-
rásait és azok biztosítását, valamint a feladatok 

ellátásával való összehangoltságot. A meglévő 
közművagyon védelme érdekében igazolni 
kell, hogy az új víziközművek ráfordítási igé-
nyei nem veszélyeztetik a meglévők felújítási 
és pótlási feladatait.

A Vhr.-módosítás az indokolt korrekció 
lehetőségét is biztosítja. Ha új feladat kerül 
be vagy marad el, akkor a 90/C. § (2), ha az 

egyes ütemek közötti pénzügyi keret átcso-
portosítása válik szükségessé, akkor a 90/D. § 
(5) bekezdés szerint kell eljárni. A Hivatalhoz 
benyújtandó kérelemben minden esetben 
igazolni kell azt, hogy a terv készítésekor nem 
volt ismeretes az a külső ok vagy változás, ami 
szükségessé teszi a feladat változását vagy a 
keretek átcsoportosítását.

…avaGy hoGyan lesz eGy kisvárosi 
szolGáltatóBól reGionális közmŰCéG 


