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Vízmű Panoráma: Tulajdonképpen mi a feladata a fogyasztóvédelemi 
hatóságnak? 
dr. Szente István: A jogszabályok pontosan körülhatárolják a víziköz-
mű-szolgáltatás működésének szabályait, és ez kiemelten igaz a szolgál-
tatás nyújtásával, a számlázással és a panaszkezeléssel kapcsolatos terü-
letekre. A fogyasztóvédelmi hatóság pedig azt vizsgálja, hogyan felelnek 
meg a szolgáltatók a szabályozásnak. 

V. P.: A piaci területeken a fogyasztó a saját értékítéle alapján eldönti, 
hogy mi jó neki, és mi nem, vagyis döntésével (vásárol vagy nem) ki tudja 
fejezni elégedettségét vagy éppen elégedetlenségét. Nálunk ez nincs így, 
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mert nem tudnak a felhasználók kilépni a szol-
gáltatásból, tehát innen nem ismerhető meg a 
véleményük. Azt gondoljuk, hogy a jogszabá-
lyalkotás során ismerni kéne a felhasználók 
elvárásait, véleményét, de úgy tudjuk, nemigen 
készülnek fogyasztói elégedettségvizsgálatok. 
A  jogszabályok, illetve módosításaik előkészí-

tésénél legalább figyelembe veszik a fogyasztói megkereséseket, pana-
szokat?
dr. Sz. I.: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert mindig arra kell leg-
inkább figyelemmel lenni – adott esetben éppen a szabályozás terü-
letén –, ahol a legtöbb a probléma. A problémák nagy része pedig a 
panaszokból megismerhető. Az anomáliákat, joghézagokat jelezzük a 
jogszabály-előkészítők, a jogalkotók felé, másrészt a jogszabályok elő-
készítését mi is véleményezzük.

V. P.: Minden, a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz beérkező panasz ül, más-
ként: minden panasz „jogos”?
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INTERjú DR. SZENTE ISTVÁNNAL,
A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI
HATÓSÁG FŐIGAZGATÓjÁVAL
Azért választottuk az NFH főigazgatóját a „nagy szakmai
interjú” alanyának, mert fontosnak tarjuk, hogy a 
szolgáltatást meghatározó műszaki tevékenységek mellett 
olyan szolgáltatási elemekre is rátekintsünk, mint az 
értékesítés, az ügyfélszolgálat, vagy éppen 
a panaszkezelés.

Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, aki a legtöbb észrevételt tette
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dr. Sz. I.: Nem így közelítjük meg, hogy jogos, vagy nem jogos, még csak 
úgy sem, hogy megalapozott, vagy sem, hanem úgy, hogy a panasz 
vagy intézkedést, vagy tájékoztatást igénylő, a harmadik kategória pe-
dig az intézkedést nem igénylő panaszok csoportja. 

V. P.: Egyáltalán mi tekinthető panasznak? 
dr. Sz. I.: Erre a fogyasztóvédelmi törvény 17/A. §-a ad – igaz, csak in-
direkt módon – választ. Azt írja (kissé leegyszerűsítve): A fogyasztó a 
vállalkozásnak az áru forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kap-
csolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozó 
panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. Tovább egysze-
rűsítve és megfordítva a sorrendet: írásban vagy szóban is panaszt tehet 
a felhasználó minden olyan, a szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó 
ügyben, mely a szolgáltató tevékenységével, mulasztásával vagy ma-
gatartásával hozható összefüggésbe. Tehát nem kell, hogy elhangozzék 
a „panasz”, illetve a „reklamáció” kifejezés. Min-
den panasznak tekinthető, ami a szolgáltatási 
tevékenységgel közvetlenül kapcsolatba hoz-
ható. Az persze lehet, hogy csak tájékoztatást 
igénylő vagy intézkedést nem igénylő panasz 
lesz belőle, de ez csak később dől el. 

V. P.: Vannak szolgáltatók, amelyek az első fel-
használói megkeresést reklamációnak nevezik, 
és náluk csak az számít panasznak, ha a rekla-
máció elutasítását követően a felhasználó erre 
reagálva második megkereséssel, vagyis pa-
nasszal él. Jó ez a megközelítés?
dr. Sz. I.: Álláspontunk szerint a panasz és a 
reklamáció egymás szinonimái, így egyfé-
le megközelítést igényelnek panaszkezelés 
szempontjából. Lehet kategóriákat felállítani, 
de mindkettőnél a jogszabálynak megfelelően 
kell eljárni.

V. P.: Ha megnézzük a víziközmű-szolgáltatás-
ról szóló törvényt, akkor nem csak önökhöz for-
dulhatnak panasszal a felhasználóink.
dr. Sz. I.: Így igaz, van egyfajta hatáskörmegosztás. Az elszámolásra, 
számlázásra, díjfizetésre, mérésre, szolgáltatáskorlátozásra, a felhaszná-
lók tájékoztatására vonatkozó szabályok megsértése esetén fogadjuk mi 
a panaszokat.

A szolgáltatás műszaki tartalmával, a vízminőséggel kapcsolatos 
panaszok címzettje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal. Együttműködési megállapodásunk alapján kölcsönösen áttesszük 
az ügyeket. Ezenkívül a panaszkezelés szempontjából illetékes hatóság 
még – meglehetősen alacsony megkeresési arányban – az adatvédelmi 
hatóság, a versenyhivatal és az MNB is. Nagyon lényeges, hogy fogyasz-
tóvédelmi hatósági jogkörünk, illetve feladatunk a lakossági körre érvé-
nyes, a vállalkozások érdeksérelmeit és panaszait nem tudja vizsgálni a 
fogyasztóvédelmi hatóság. fontos rendezőelv még, hogy a panaszos-
nak előbb mindig a szolgáltatóhoz kell fordulnia, és ha elutasították, ak-
kor jöhet hozzánk.

V. P.: Illetve nemcsak önökhöz, hanem a békéltető testülethez is. Melyi-
kükhöz érdemesebb menni?
dr. Sz. I.: A két szervezet nem helyettesíthető egymással. Egy példával 
érzékeltetem a különbséget: a fogyasztó cipőt vesz, melynek hamar 

leválik a talpa, és kéri vissza a vételárat. Mi azt vizsgálhatjuk hatósági 
jogkörünkben, hogy az adott vállalkozás betartotta-e az értékesítés és 
a panaszkezelés szabályait, de ettől még a fogyasztó nem kapja vissza 
a pénzét, legfeljebb a vállalkozással szemben járunk el, és kötelezzük 
arra, hogy jogszerűen folytassa tevékenységét. A cipőtalp leválása egy 
minőségi kérdés, melyet a békéltetői testületek vagy a bíróságok vizs-
gálhatnak. És ők kötelezhetik a vállalkozást a vételár megtérítésére.

V. P.: Úgy tudjuk, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság intézkedésére a víz-
szolgáltatók mindig rendezik az ügyeket a felhasználók felé is.
dr. Sz. I.: Igen, valóban, de ez egy önkéntes lépés, mely megfelel a jogál-
lamiság elvének, ahol is mindenki betartja kötelezettségeit.

V. P.: 2015. április 1-jétől az addig „önálló”, első fokú fogyasztóvédelmi 
hatóságok bekerültek a kormányhivatalok alá, az NFH pedig csak a szak-

mai irányítást adja. Sőt a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalnál is van egy 
fogyasztóvédelmi főosztály. Jó ez így?
dr. Sz. I.: Valóban, április 1-jétől szervezeti in-
tegráció történt a kormányhivataloknál, és 
az eltelt egy év azt mutatja, hogy a hatósági 
ügyek ugyanúgy mennek, mint eddig. A hatás-
körmegosztási kérdéseket és a MEKH-vel való 
együttműködést pedig a már említett megálla-
podás megfelelően rendezi.

V. P.: Erről jut eszünkbe, kívülről szemlélve fur-
csának tűnik, hogy miközben az üzletszabály-
zatok tartalmának döntő része azon kérdések 
rendezési módját tartalmazza, melyeknél önök 
az eljáró hatóság, aközben az üzletszabályza-
tokat a MEKH hagyja jóvá. Mondjuk, előfor-
dulhat, hogy az üzletszabályzatban egy adott 
dolgot a szolgáltató a jogszabály sajátos értel-
mezésének (és saját érdekének) megfelelően 
kíván rendezni, amely megoldást a MEKH 
elfogadhatónak tartja, önök meg az adott 

esetben úgy találják, hogy a megoldás nem felel meg a jogszabálynak. 
Melyik önök számára a szentírás? Az elfogadott üzletszabályzat vagy a 
jogszabály? Nem vezetett ez még konfliktushoz?
dr. Sz. I.: Nyilvánvaló, hogy egy jogszabályt nem írhat felül egy üzlet-
szabályzat. Ha ilyesmi felmerül egy konkrét ügy kapcsán – mint ahogy 
ilyen példával eddig nem találkoztam –, döntés előtt egyeztetünk, és 
bizonyos, hogy valamelyikünk meg fogja győzni a másik felet. fontos, 
hogy mi egy ellenőrző szervezet vagyunk, míg a MEKH felügyeletet is 
gyakorló szervezet, ami az előbbinél több.

V. P.: Tudunk olyan esetről, hogy egy-két szolgáltató a szociális okokból 
védendő fogyasztókat nem kívánta regisztrálni, nyilvántartani, mert a 
törvény szabta kedvezményeket bárkinek, aki kérte, megadta korábban 
is. Először ezt a MEKH jóváhagyta, egy következő módosítás kapcsán 
pedig kifogásolta. Mikor járt el helyesen?
dr. Sz. I.: Egy törvénynek többféle értelmezési szintje van. Létezik a 
nyelvtani, a logikai és a jogszabályalkotó szándéka szerinti értelmezés. 
Nem tisztem megítélni, hogy egy másik hatóság melyik esetben járt 
el helyesebben, jogászként mindenki formálhat eltérő véleményeket, 
azonban végső soron egy esetleges bírósági eljárás döntheti el azt, hogy 
mely értelmezés a helyes.
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V. P.: Milyennek lát bennünket a fogyasztóvédelmi hatóság? Milyenek 
vagyunk mi, víziközmű-szolgáltatók?
dr. Sz. I.: Alapvetően a panaszokból és a témavizsgálatokból tudunk ítél-
ni, és azt mondhatom, jó a kép, a tendencia javuló. Számokban kifejezve 
2015-ben összesen 809 panasz érkezett, ami 14%-os csökkenést mutat 
a 2014-es 939 db fogyasztói beadványhoz képest.

V.P.: Melyek a leginkább kifogásolt ügytípusok?
dr. Sz. I.: Nagyon tanulságosak a számok, ezért érdemes felsorolni őket:
az első fokra beérkezett 809 megkeresésből 364 – tehát a fele sem – volt 
érdemi intézkedést igénylő beadvány. Ebből érdemi vizsgá-
lat nélkül elutasítottunk 65 panaszt, 282 esetben tájékozta-
tó levéllel reagáltunk, és 104 esetben került az ügy áttételre 
más hatósághoz, illetve a kormányhivatalokhoz.

V. P.: Ezek a beadványok sorsa szerinti kategóriák, melyek 
érdekesek ugyan, de fontosabb számunkra, tartalom szerint 
melyek voltak azok az ügyek, melyek a leggyakrabban szere-
peltek a beadványokban.
dr. Sz. I.: Az érdemi intézkedéssel járó ügyek közül kiemelt 
jelentőséggel bírtak az elszámolási ügyek. 2014-ben 250, 
2015-ben 204 volt az elszámolással kapcsolatos ügy (ezek 
között is kimagasló a főmérő és mellékmérő között külön-
bözet, valamint a rejtett elfolyás elszámolásának vitatása). 
Ezután következnek a számlázási ügyek. 2014-ben 185, 
2015-ben 99 db. A panaszkezelést kifogásoló megkeresések 
száma 2014-ben 163 volt, ami 2015-re 69-re mérséklődött. 
Ezek mellett 2015-ben az intézkedést igénylő panaszok 
sora: hibás mérés 37, mérőcsere 35, ügyfélszolgálat műkö-
dése 8 panasz.

V. P.: Hol vagyunk mi, vízművesek a többi közüzemi szolgál-
tatóhoz képest?
dr. Sz. I.: A többi közüzemi szolgáltatóhoz képest a víziköz-
mű-szolgáltatás kapcsán jóval kevesebb panasz érkezik. En-
nek egyik oka lehet, hogy a víz és csatornaszolgáltatásnál 
nem lehet olyan drasztikusan felfüggeszteni a szolgáltatást, 
mint az energetikai szolgáltatóknál. De ez csak az egyik való-
színűsíthető ok. Ennél jelentősebb lehet az a tényező, hogy 
a víziközmű-szolgáltatók jobban igyekeznek megfelelni a 
jogszabályoknak.

V. P.: Mennyiben képesek segíteni közös ügyünket a fo-
gyasztóvédelmi referensek?
dr. Sz. I.: A törvény szűkszavúan adja meg a kereteket: 

„kapcsolatot tart a hatósággal, figyelemmel kíséri a panasz-
ügyek alakulását, és gazdája az ezzel kapcsolatos oktatás-
nak”. A szolgáltató szervezete válogatja, mit tesz a fogyasz-
tóvédelmi referens, hogy tölti meg, teljesíti ki a jogszabályban leírtakat. 
Találkoztunk nagyon jó példákkal is, és részben a fogyasztóvédelmi refe-
rensek megfelelő tevékenységével is magyarázható a panaszok számá-
nak javuló tendenciája. 

V. P.: Az interjú elején utalt rá, hogy a jogszabályoknak való megfele-
lést vizsgálják. Nem lenne jobb eszköz a panaszok megelőzése, mint a 
megtorlás?
dr. Sz. I.: De igen, ezen vagyunk. Egyáltalán nem tartjuk elfogadható esz-
köznek a „megtorlást”, ilyen indítékból soha sem szabtunk ki bírságot. A 

folyamatos fejlődés és a megelőzés az, amiben én személyesen hiszek. 
Azt gondolom, azontúl, hogy meggyőződésem szerint rengeteget lehet 
tanulni a konkrét esetekből, bármikor alkalmat biztosítunk éppen a fo-
gyasztóvédelmi referensen keresztül, hogy egy-egy kérdéskört áttekint-
sünk, illetve áttekintsenek az elsőfokú hatóságok.

Ennek kapcsán kettős a vágyam: fogyasztói oldalról erősödnie kell a 
fogyasztói tudatosságnak, ezzel együtt viszont a másik oldalon még to-
vább kell fejlődnie a szolgáltatásminőség azon elemeinek, ahol felhasz-
nálói oldalról vizsgálva közelítik meg a kérdést, azaz szolgáltatói oldalról 
hol van elmaradás, mely területeken lehet és kell javítani.

V. P.: Mit tehetünk mi, szolgáltatók, hogy a panaszügyek hatósági oldalá-
ról történő rendezését elősegítsük? 
dr. Sz. I.: Nem kérjük azt, hogy „a fogyasztónak mindig igaza van” álláspon-
tot vegye fel a szolgáltató, de azt igen, hogy kiemelten figyeljen azokra a 
területekre, melyek kapcsán a legtöbb a reklamáció. Ha pedig a felhaszná-
ló panasszal él, igyekezzen azt a szolgáltató korrekt módon feltárni, illetve 
rögzítse a körülményeket a panasz elutasítása esetén. Egy jó válaszlevéllel 
nagymértékben segíthetik a fogyasztóvédelmi hatóság munkáját.

V. P.: Ezen leszünk, köszönjük az interjút.
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