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 kultúrájának ez a módozat felel meg a leginkább. 
Az ellátásért felelősöket ez támogatja leginkább, 
és ez veszi le vállukról a terhet. Egységes esz-
köznyilvántartást, vagyonértékelést és gördülő 
fejlesztési terv készítését teszi lehetővé. Megíté-
lésünk szerint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) szellemiségét 
leginkább a vagyonkezelés testesíti meg, és ez 
szolgálja legjobban az üzemeltetési költség-
minimumra való törekvést. Ezzel szemben a 
bérleti-üzemeltetési jogviszony lényege, hogy 
az ellátásért felelős köteles a víziközművek üze-
meltetéséért kapott bérleti díjat az üzemeltetett 
eszközök felújítására fordítani. A felújítási, pótlá-
si munkák végrehajtásához szükséges forrás az 
üzemeltető által fizetett bérleti díjból keletkezik 
az ellátásért felelősnél. Tapasztalatunk szerint ez 
a fajta üzemeltetési konstrukció a döntéshoza-
tali mechanizmus miatt rendkívül bürokratikus 
és lassú. A célzott beruházások esetleges elma-
radása következtében hosszú távon csökkenhet 
az ellátásbiztonság, növekedhet a szükséges 
felújítás, karbantartás költsége.

a háramoltatás utáni időszak
 megoldandó feladatai (jogok 
és kötelezettségek rendezése)
A Vksztv. változásait, többek közt a „háramol-
tatást”(a Vksztv. 79. § {1} végrehajtását) és az 
azt követő időszak megoldandó feladatait a 

	BAKONYKARSZT	Zrt.	„jó	gazda”	módjára	követ-
te le és végezte el.

2013.	 január	 1-jével	 társaságunk	 a	 tulaj-
donában lévő víziközmű-vagyont könyv sze-
rinti (nettó) értéken háramoltatta az ellátásért 
felelős tulajdonos önkormányzatokhoz. A 
vagyonháramlást a rendkívüli ráfordítás ter-
hére számoltuk el, mely közel 8 milliárd Ft-os 
mérleg szerinti veszteséget okozott. E negatív 
eredményt	 a	 2014-es	gazdasági	 évben	a	 tőke-
műveletek keretében rendeztük a tőketartalék, 
eredménytartalék terhére. A vagyonkezelésbe 
vett eszközök számviteli nyilvántartását társa-
ságunk kidolgozta. Az állományt az ellátásért 
felelősökkel szembeni hosszú lejáratú kötele-
zettséggel szemben számoltuk el.

A társaság 2012 decemberében döntött az 
üzemeltetési szerződések egységesítéséről, az 
egyetértési nyilatkozatról, a vagyonértékelés 
módjáról, előkészítéséről, végrehajtásáról, vala-
mint a vagyonkezelési díjról.

Az	 egyetértési	 nyilatkozatban	 a	 BAKONY-
KARSZT	 Zrt.	 rögzítette,	 hogy	 az	 ellátásért	 fele-
lősökkel szemben fennálló fejlesztési források 
egyenlegének	 elszámolását	 elvégzi	 1996-tól	
2012-ig. A fejlesztési források egyenlegét hosszú 
lejáratú kötelezettségként számolta el a rendkí-
vüli bevétellel, avagy ráfordítással szemben.

A társaságnál képződő fejlesztési források 
egészen a 2012. év végéig öt forrásból tevőd-
tek össze (a díjban megképződött és beszedett 
értékcsökkenés, az előző évi adózott ered-
mény, a kivetett és beszedett közműfejlesztési 
hozzájárulás, fejlesztési díjhányad, átvett pénz-
eszköz). Ebben az időszakban társaságunk je-
lentős víziközmű-fejlesztéseket hajtott végre 
saját pénzügyi forrásaiból.

A	 fejlesztési	 díjhányad	2013.	 január	 1-jétől	
értelmét veszítette. Az átmeneti időszakban, 
mely jelenleg is tart, a közgyűlés, valamint az 
Igazgatóság	és	a	Felügyelő	Bizottság	azt	a	dön-
tést hozta, hogy eredményes évek esetén a 
társaság a tulajdonosok felé mindig arányosan 
elszámol, míg veszteséges évek esetén ez a fajta 
elszámolási mód értelmét veszti, ugyanis ez a 
forrás nem tud megképződni.

Két évvel ezelőtt még reméltük, 
hogy nem kell megélnünk ellátás-
biztonsági elveket veszélyeztető 
intézkedéseket, hogy a döntésnél 
figyelembevételre kerülnek a vízi-
közmű-szolgáltatás sajátosságai, a 
több mint 100 éve kialakult üze-
meltetési struktúrák, kultúra, gya-
korlat, a földrajzi elhelyezkedési sajátosságok és 
a	 tulajdonosi	 elvárások.	Bíztunk	abban,	hogy	a	
víziközmű-vagyon nemzeti tulajdonban törté-
nő tartásával egészséges szimbiózisban élhet 
egymás mellett az optimális és hatékony méret-
nagyságú önkormányzati és az állami fennható-
ság alatt lévő víziközmű-szolgáltatói tábor.

A magyarországi víziközmű-szektorban 
jelenleg	 42	 engedélyes	 víziközmű-szolgáltató	
működik. A víziközmű-üzemeltetés a víziköz-
mű-szolgáltatók és az önkormányzat vagy az 
állam között létrejött, a MEKH által jóváhagyott 
üzemeltetési jogviszonyon alapul, üzemelte-
tést a szolgáltató kizárólag működési engedély 
birtokában végezhet. A jogszabály három üze-
meltetési jogviszonyt nevesített (vagyonkeze-
lési, koncessziós, bérleti-üzemeltetési), melyek 
közül	 a	 BAKONYKARSZT	Zrt.	 a	 vagyonkezelési	
szerződésen alapuló jogviszonyt választotta és 
preferálja a jelenleg még érvényben lévő bérle-
ti-üzemeltetési szerződéseivel szemben.

„miért vagyonkezelés, miért nem
bérleti-üzemeltetési jogviszony?”
Tisztán települési önkormányzati tulajdon-
ban lévő víziközmű-szolgáltatóként valljuk, 
azért hoztak létre bennünket, hogy a kötele-
ző önkormányzati feladatok közül a víziköz-
mű-szolgáltatási feladatokat oldjuk meg. Tár-
saságunk  korábbi üzemeltetői gyakorlatának, 

a második pezsGőBontás 
után is aktív életet élünk

Kugler gyula 
vezérigazgató
FazeKas Csaba
gazdasági igazgató
győrFFy viola
pénzügyi- és számviteli 
osztályvezető-helyettes
BAKONYKARSZT Zrt.

…avaGy a vaGyonkezelő mindennapJai

A 2013. júniusi víziközmű 
konferencián elhangzott, 
hasonló című előadást 
azzal a gondolattal zártuk, 
reméljük, nem folytatódik 
a meglepetések sorozata. 
Bíztunk abban, hogy a 
rendszerváltást követő 
időszak hibái nem fognak 
megismétlődni. 
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vagyonkezelés, gördülő 
fejlesztési terv, üzemeltetési 
szerződések egységesítése
A társasági víziközmű-vagyon háramoltatásá-
val kapcsolatosan elsődleges feladatként sze-
repelt a vagyonértékelés elvégeztetése, mind-
emellett a gördülő fejlesztési terv elkészítése 
és benyújtása.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése előírja, 
hogy vagyonértékelést kell végeztetni a vízi-
közmű-rendszerekre	 2015.	 december	 31-ig.	
A víziközművek vagyonértékelési szabályait 
a	 24/2013.	 (V.29.)	 NFM-rendelet	 szabályozza.	
A társaság a vagyonértékelés előkészítésére, 
végrehajtására vonatkozóan ütemtervet készí-
tett. A vagyonértékelés 77 db víziközmű-rend-
szert érint társaságunknál.

A vagyonértékelés előkészítése az elmúlt 
év végén az ellátásért felelősök tájékoztatásával 
kezdődött, közgyűlés alkalmával, tájékoztató le-
vél kiküldésével, majd szervezett ún. road show-k 
keretében fejeződött be 2015. február közepén.

A bérüzemeltetett víziközművagyon- 
lel    tárokat az ellátásért felelős tulajdonos 
	ön	kor	mányzatoktól	 2015.	 március	 31-ig	 kér-
tük be. Ezen időpontig tűzte ki a társaság a 

évi szolgáltatási díjból kiindulva a vagyonkeze-
lési díj bevezetésének és a rezsicsökkentésből 
eredő hatások figyelembevételével határozta 
meg a fajlagos értéket. A díjban meg nem térült 
elszámolt amortizáció összegével csökkent-
jük az ellátásért felelősökkel szembeni hosszú 
lejáratú kötelezettségeinket. A tartozást fel-
halmozó ellátásért felelősök az őket megillető 
vagyonkezelési díjból fognak törleszteni, míg 
a követeléssel rendelkező ellátásért felelősök 
víziközművein a társaság víziközmű-fejlesztést 
fog végrehajtani a követelés mértékéig.

Itt kell megemlíteni a díjszerkezetben lévő 
amortizáció meghatározását, valamint a meg 
nem térült amortizáció elszámolását. A vagyon-
kezelési díj bevezetése miatt az amortizáció 
nagysága lecsökkent, azaz a díjban lévő érték-
csökkenési díjelem két részből tevődik össze: a 
víziközmű-vagyon nettó értéke alapján képző-
dő amortizációból (eredeti écs. 75,9%-a) és az 
önkormányzatoknak fizetendő vagyonkezelési 
díjból	(eredeti	écs.	24,1%-a).	A	díjban	megtérü-
lő amortizáció tekintetében közgyűlési és igaz-
gatósági döntés született, mely a korábbi 2011. 

1. ábra
Víziközmű-vagyonon és működtető eszközökön végzett beruházások (fejlesztés, felújítás, pótlás) 
saját forrásból történő megvalósítása 1996–2014 között
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2. ábra
Terhek, feladatok és bevételnövelési lehetőség az ágazat számára

OSAP
energetikai

adatszolgáltatás
módosítás

HUMVI
adatszolg.

(labor modul)

Új munkakörök 
(IT biztonsági 
fogy.véd.ref.)

Felügyeleti
díj

(MEKH)
Közműadó

Díjak be-
fagyasztása

rezsicsökkentés

Számlakép,
rezsibox

Locsolási
kedvezmény

IT audit
(számlázás)

Felhasználói
Egyenérték 

számítás
és bevallás

Számviteli
szétválasztás

Védendő
felhasználók

Felhasználói
kapcsolatok
(levelezés,

ügyintézés)

Hatósági
tájékoztatás
(Fogyasztó-

védelem)

Tranzakciós
illeték

Működési
engedély Kiszervezés Üzletszabályzat,

Ügyfélszolgálat

Engedélyezési
folyamat 

megváltoztatása

Víziközmű
térképek

„e-közmű”
DONY

Házi 
szennyvíz-
beemelők

Háramoltatás Vagyon-
értékelés

VFH
elszámolás és 
felhasználás

GFT
MEKH
adat-

szolgáltatás

Szolgalmi,
vagyonkezelési 

földhivat.
ügyek rend.

Bekötések
kivitelezése



12 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 4ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

víziközmű-szolgáltatókra, valamint az ellátásért 
felelős tulajdonos önkormányzatokra.

A 2. ábrán sötétkék színnel jelölt súlyok az 
ellátásért felelősöket és a víziközmű-szolgáltató-
kat egyaránt, míg a világoskék színű súlyok csak 
a víziközmű-szolgáltatókat terhelik. A zöld színű 
súly vélhetően bevételnövekedést eredményez.

A víziközmű-szolgáltatók terheit érdemes 
számokban is kifejezni.

Az első fázisban a víziközmű törvény ren-
delkezése	értelmében	a	2011.	december	31-én	
alkalmazott bruttó díjakhoz képest legfeljebb 
bruttó	4,2%-kal	megemelt	mértékű	 tarifákat	al-
kalmazhattak a szolgáltatók 2012-től. A második 
fázist a díjak befagyasztása, valamint a rezsicsök-
kentés víziközmű-szektorra történő kiterjesztése 
jelentette. Mindezek hatására az árbevétel meg-
torpant, és ezt követően csökkenés következett 
be.	A	társaságnál	mindez	éves	szinten	360	millió	
Ft-os bevételkiesést eredményezett.

2013.	 január	1-jével,	mint	közismert,	beve-
zetésre került a víziközmű-vállalkozások által 
üzemeltetett vezetékek vonatkozásában is a 
közműadó, melynek mértéke 125 Ft/fm. Ez 
jellemzően	 a	 vállalkozások	 esetében	 6-8%-os	
költségnövekedést jelentett, melynek bevé-
teloldali	fedezete	nincs.	A	BAKONYKARSZT	Zrt.	
esetében a közel 2,8 millió méter víziközmű-ve-
zetékre számolva a közműadó mértéke szintén 
360	millió	Ft-os	költségnövekedést	jelentett.	

A további terheket említve felügyeleti díj 
(46	millió	Ft),	 tranzakciós	 illeték	 (8	millió	Ft)	 is	
sújtotta társaságunkat. 

Az új ágazati jogszabály előírta a számviteli 
szétválasztás alkalmazását.

Az előírások szigorodását és a többlet-
feladatok ellátását folytatva a közszolgáltató 
vállalatoknak a fogyasztóvédelmi törvény vál-
tozásaiból adódóan is szigorúbb előírásoknak 
kellett megfelelniük (pl. fogyasztóvédelmi re-
ferensek képzése).

A közműszolgáltatók számlakibocsátását 
az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 
törvény szabályozza. Az új előírások pontosan 
definiálják a számlák formai és tartalmi elemeit. 
Mindezek szintén fejlesztést jelentettek a társa-
ságnak, mely közel 2 millió Ft-os többletköltsé-
get idézett elő. Itt kell megemlíteni a számlázási 
rendszer auditját is (12 millió Ft).

Összegezve a fentieket megállapítható, 
hogy	az	előírásoknak	való	megfelelés	közel	345	
millió Ft egyszeri beruházási költséget jelentett, 
míg az évente folyamatosan felmerülő költségek 
416	 millió	 Ft	 körül	 mozognak,	 a	 bevételkiesés	
pedig	évente	360	millió	Ft-ot	tesz	ki.	Felmerül	a	
kérdés, hogyan tovább, víziközmű-szolgáltató? 
A gazdasági stabilitás biztosítása, megőrzése, 
avagy az „átmeneti időszak” túlélése a kérdés.

Véleményünk szerint a társaságok gazdasá-
gi stabilitásának megőrzése finanszírozási célú, 
rövid lejáratú hitelhez való hozzájutással vagy 
az eszközhasználati díjak átmeneti felhasználá-
sával lehetséges. 

A víziközmű-üzemeltetési társaságok köré-
ben	 általános	gyakorlat,	 és	 a	 BAKONYKARSZT	
Zrt.	is	ezt	követi,	hogy	hatékonysági	tartalékaik	
kimerítése érdekében nagyon intenzív munká-
ba kezdtek. Ilyen például a rendelkezésre álló 
kapacitások átcsoportosítása (korábbi rekonst-
rukciós, karbantartási munkák nyereséges 
tevékenységre való átcsoportosítása, mellék-
vízmérő-cserék), létszám-racionalizálás (nyug-
díjas munkavállalók elbocsátása, 25 év alatti, 
rehabilitációs járulékban részesülő munkavál-
lalók alkalmazása). Tovább folytatva a gondola-
tot, a beruházások erőteljes visszafogásával, az 
üzemeltetési, működési költségek felülvizsgá-
latával érhető el a „hatékonyság” növelése.

Mindezen költségcsökkentő intézkedések 
hatására javul a működési hatékonyság, ugyan-
akkor növekedhet a munkanélküliség, elmarad-
nak a karbantartások, a szükséges korszerűsíté-
si fejlesztések, kezdetét veszi a vagyon felélése.

A korábban jó gazdasági kondícióban lévő 
BAKONYKARSZT	 Zrt.	 eredmény	 termelésére	
nem lesz képes, eredménye eltűnik, működése 
veszteségessé válik, de egy ideig tevékenysé-
gét zavartalanul fenn tudja tartani. A társaság 
folyamatosan nyomon követi költségeinek ala-
kulását, üzleti gazdálkodását, és ennek alakulá-
sától teszi függővé döntéseit.

Az eredményes működés hosszú távú fel-
tétele az lenne, hogy a ténylegesen felmerülő 
és indokolt költségeket a díjban elismerjék, és 
azok meg is térüljenek. Ellenkező esetben a tár-
saság tartósan veszteséges üzemi eredményt 
fog produkálni, felemészti saját tőkéjét.

A hatékonyan működő társaságok is csak 
részben tudják az előzőekben bemutatott mó-
don veszteségeiket csökkenteni, így folyamato-
san	felélik	tartalékaikat.	Mivel	a	BAKONYKARSZT	
Zrt.	 a	 tulajdonosokkal	 egyetértésben	 mindig	
csak az ésszerű, indokolt költségeket tartalma-
zó díjképzést tartotta szem előtt, így lényeges 
tartalékokkal a társaság nem rendelkezik. 

A jelenlegi tendenciát követve, ha semmi 
változás nem történik a víziközmű-szektorban, 
társaságunk 2021-re eléri, hogy a saját tőke a 
jegyzett	tőke	2/3-a	alá	csökken,	amit	a	3.	ábra	
szemléltet.

Veszteséges gazdálkodás esetében, ameny-
nyiben	 a	 saját	 tőke	 a	 jegyzett	 tőke	 2/3-a	
alá csökken, a következő lehetőségek áll-
nak a  tulajdonosok és így a társaság előtt: 
 pótbefizetések előírása a tulajdonosok részé-
re, jegyzett tőke leszállítása, társasági forma 

 közbeszerzési eljárás előkészítését, az önkor-
mányzati megbízások beszerzését, valamint a 
pénzügyi források meghatározását. Rendelke-
zünk valamennyi önkormányzatunk vagyonér-
tékelési megbízásával.

A vagyonértékelés közbeszerzési eljárásának 
lefolytatása, a nyertes kihirdetésének határideje 
terveink	 szerint	 2015.	 június	 30.	 Ezt	 követően	
az ütemezett vagyonértékelési adatszolgáltatás 
veszi kezdetét, mely 2015. július 1-jétől egészen 
2015.	november	30-ig	tart.	Ebben	az	időszakban	
tervezzük a vagyonkezelési szerződések előké-
szítését, azaz az üzemeltetési szerződések egy-
ségesítését (üzemeltetésiszerződés-tervezetek 
átadása:	2015.	szeptember	30.).

A vagyonértékelési dokumentációk elkészí-
tésének végleges határideje 2015. december 
23.,	majd	a	vagyonkezelési	szerződések	megkö-
tése	2015.	december	31-ig	lezajlik	az	elkészített	
vagyonleltárak, vagyonértékelések alapján.

A vagyonkezelési szerződéseket és a va-
gyonértékelést a MEKH felé be kell nyújtani 
jóváhagyatásra, azaz működésiengedély-mó-
dosítást kell kezdeményeznünk. Végül mind az 
önkormányzatoknak, mind a víziközmű-szol-
gáltatónak át kell vezetnie a vagyonnyilvántar-
tást, valamint az önkormányzati döntéseknek 
megfelelően a vagyonértékelési költségekkel 
el kell számolnia a tényleges költségek alapján 
2016.	április	30-ig.

A vagyonértékelési tájékoztatókkal és a 
megbízások beszerzésével párhuzamosan 
kezdtük meg a gördülő fejlesztési terv (GFT) 
2015. évi előkészítését is. A GFT 2015. évben 
történő	készítése	a	2016	és	2030	közötti	évekre	
vonatkozik. A társaság meghatalmazásminták 
és képviselő-testületi előterjesztések átadásá-
val segítette az önkormányzatok munkáját. A 
meghatalmazások a GFT készítésére, benyúj-
tására és a képviseletre is kiterjedtek, melye-
ket	március	31-ig	kértünk	megküldeni.	Erre	az	
időpontra vártuk volna az ellátásért felelősök 
fejlesztési elképzeléseinek megküldését is. 
Amíg a meghatalmazások szinte teljes körűen 
határidőre megérkeztek, addig a fejlesztési ja-
vaslatok csak „hézagosan” szivárogtak. Társasá-
gunk azt vállalta, hogy június 15-ig elkészíti és 
elküldi a saját javaslatait véleményezésre. Ezt 
követően tulajdonosainknak augusztus 19-ig 
lesz lehetőségük véleményformálásra. A végle-
gesítést követően határidőre kívánjuk benyúj-
tani tervünket a hivatalhoz. 

hogyan tovább, víziközmű-
szolgáltató?
A háramoltatás utáni időszakban a fent említet-
teken túlmenően a Vksztv. és a hozzá kapcsoló-
dó jogszabályok még egyéb terheket is róttak a 
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 Kőolajipari Vállalat rendelkezett a megfelelő eszközökkel és tapasztalat-
tal. Az akkori projekt sikerét jelzi, hogy hónapok alatt lett megtervezve, 
engedélyeztetve és megépítve-elhelyezve a Duna medrében az új ve-
zeték.	Egy	600	mm-es	spirálvarratos	acélcső	mintegy	700	 fm	hosszban	
(ebből	a	mederben	530	fm)	került	lefektetésre	védőcső	nélkül,	az	akkori	
korrózióvédelmi technológiák alkalmazásával. A próbaüzem sikeres volt, 
társaságunk és fogyasztóink fellélegezhettek: ismét bőven volt jó minő-
ségű egészséges víz a városban.

34 éves acélvezeték, „lépni” kell!
Időközben	 eltelt	 közel	 35	 év.	 Tudjuk,	 hogy	 az	 acélcsőnek	 nem	 a	 tartós-
sága a legfőbb erénye, egy emberöltőnyi idő már jelentős kockázatnak 

távvezeték a duna alatt 
1981-ben derült égből villámcsapásként érte a DMRV-t mint szolgáltatót 
és a váci fogyasztókat, valami nincs rendben az ivóvízzel. Hamar kiderült, 
a városban működő Chinoin gyógyszergyár telephelyén tárolt vegysze-
rek jutottak be a talajvízáramba, majd a Vác Déli vízbázis termelőkútjaiba. 
A	víztermelő	telep	leállítása	14.000	m3 víztermelőkapacitás-kiesést ered-
ményezett. Vác és a környező települések vízellátása komoly veszélybe 
került, azonnali intézkedésre volt szükség. Egyetlen lehetőség kínálko-
zott: a Fővárosi Vízművektől a hiányzó vízmennyiséget átvenni, mely 
rendelkezésre állt a Szentendrei-szigeten. Egyszerűnek tűnik, viszont 
Vác a Duna bal partján fekszik, az átvezetést a Duna főágán keresztül 
kellett megoldani. Társaságunk erre nem is volt képes, viszont a Magyar 

tovább csökkentse, erre már csak az üzembiz-
tonság veszélyeztetése mellett van lehetőség. 

Reményeink szerint a fent ismertetett 
problémák megoldásra találnak, és az egyen-
súly újra helyreáll.

Mind a társaság, mind a víziközmű-szolgál-
tatók célja a jövőben a talpon maradás, az alap-
tevékenység elért színvonalának, a hatékony-
ság növelésének megtartása mellett a térség 
elismert szereplőjeként a változások motorjá-
vá válni. Addig is a társaság mindent megtesz, 
hogy mérsékelje a veszteségeit, és működését 
megfelelő mederben tartsa.

 megváltoztatása vagy a társaság jogutód nél-
küli	megszűnése.	Nem	túl	biztató	kilátások.

Összességében megállapítható, hogy a 

 biztonságos üzemeltetés mindenkori szem 
előtt tartása mellett már nem sok lehetősége 
marad a társaságnak arra, hogy a költségeit 

3. ábra
Saját és jegyzett tőke alakulása, 2012–2021
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különleGes körülményekhez 
különleGes teChnolóGia!

balogh zsolt 
műszaki igazgató
DMRV Zrt.

Ivóvízellátó rendszereink zavartalan működése szolgáltatásunk 
szempontjából meghatározó jelentőségű. A rendszerek megfelelő 
üzemeléséhez kielégítő műszaki állapotban lévő csővezetékekre van 
szükség. Csővezetékeink tervszerű felújításánál a kulcsfontosságú 
távvezetékek, valamint az egyéb kiemelt jelentőségű vezetékek 
bírnak a legmagasabb prioritással.


