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Többen úgy tartják az ágazaton belül – ezek 
között mi sem vagyunk kivételek –, hogy a 
közüzemi szolgáltatást végző szervezeteknek 
három lába van. Az első a műszaki terület, 
ami a szolgáltatás fizikai megvalósítását 
jelenti, a második a gazdasági terület, mely 
a szolgáltató szervezet gazdálkodását 
biztosítja, a harmadik pedig az értékesítés, 
amely fizikálisan nem része a szolgáltatási 
tevékenységnek. Az első két lábról 
már írtunk, most a harmadik, vagyis az 
Értékesítési Bizottság és maga az ágazat 
értékesítési tevékenysége következik.

Vízmű Panoráma: A MaVíznél ez a legfiatalabb bizottság, mi a története?
Bognár Péter: A MaVíz-en belül az értékesítéssel, az ügyfélszolgálattal 
korábban főleg a Gazdasági Bizottság és részben a Pr-munkacsoport 
foglalkozott. A szektor szolgáltatói azonban felismerték az értékesítés és 
az ügyfélszolgálat fontosságát. Ez a gondolat végül oda vezetett, hogy 
a szövetségen belül is megalakulhatott az értékesítési munkacsoport 
2008-ban. 

Korábban az értékesítés feladatai elsősorban a pénzügyi területbe 
integrálódtak, de a vízdíjak növekedésével, a tudatosabb ügyfelek és az 
egyre erősödő jogszabályi elvárások megjelenése folytán egyre nagyobb 
figyelmet kellett szentelni e területnek. A pénzügyből kivált és önálló-
sodott a számlázás, az ügyfélfolyószámlák kezelése, az ügyfélszolgálat. 
A mérőleolvasással, az egyre fontosabbá váló beszedéssel, a gyorsan 
fejlődő támogató informatikával új, önálló terület jött létre, amit egyes 
helyeken értékesítésnek, ügyfélszolgálatnak, máshol kereskedelmi tevé-
kenységnek, esetleg csak számlázásnak neveznek.

Ahogy a terület elnevezése, úgy a hozzá kapcsolódó feladatok is 
nagyon eltérőek az egyes szolgáltatóknál, attól függően, hogy a terület 
önállósodása, kiválása milyen fázisban tart, így a bizottság tagjai is eltérő 
kompetenciával rendelkeznek. Igen színes és vegyes az összetétel más 
bizottságokhoz képest.  

Mint minden fiatal csoportosulás esetében, a mi csapatunkra is jellemző 
a bizonyítási vágy, ezért a tagok lelkesek és lendületesek, nagy az elhiva-
tottság, a tudásvágy. 

Úgy érzem, mára a MaVízen belül is elfogadottá váltunk.

V. P.: Ha jól érzékeljük, ez egy olyan evolúciós folyamat, amin már túl 
van a szakma. 
B. P.: Nem gondolom, hogy túl lenne. Bár a cégek többségénél igaz, hogy 
nagyobb hangsúlyt kap a terület, mint korábban, de az egyes bizottsági 
tagoknak bizony meg kell küzdeniük, hogy be tudják vinni azt a fogyasz-
tóbarát szemléletmódot, ami nélkül nincs jó minőségű szolgáltatás. „Az 
ügyfélszolgálat nemcsak egy osztály, hanem hozzáállás.” Ma már nem 
elég kiváló minőségben végezni a napi teendőket, az ügyfél szolgálta-
tást (kiszolgálást) vár el, azaz a fogyasztók elvárásait figyelembe kell ven-
ni. Azt érzékelem, hogy előre lépkedünk, de nincs meg még az a közös 
nyelv, ami ezt a szempontot a menedzsmenten túl minden dolgozóval 
elfogadtatná.

V. P.: Mit tart a területükön megszülető szabályok permanens változta-
tásáról?
B. P.: A szakma régóta szeretett volna megfelelő szabályozási környeze-
tet, de talán tartott is tőle, hiszen korábban megtanultunk együtt élni 
például a 38-as kormányrendelet lazább, néhol pontatlanabb megfogal-
mazásával. A jelenlegi jogszabályok sokkal részletesebbek, mélyrehatób-
bak, azonban ez azt is jelenti, hogy a kialakult színes gyakorlatok egysé-
gesebbé kénytelenek válni, az igazodás pedig nem könnyű, feszültséggel 
és sok munkával jár. 

A feszültséget tovább fokozza, hogy míg a korábbi környezet 16 évig 
szinte nem változott, ezen új jogszabályok évente többször is, sokszor 
jelentősen módosulnak újabb és újabb feladatokat adva. 

Persze minden megtanulható, és a változás véghezvihető, csak idő és 
erőforrás kérdése. Sajnos a feltételekből majdnem mindig legalább egy, 
de többször mindkettő hiányzik. 

V. P.: A bizottságban akkor van miről beszélniük. Mit tart a bizottsági 
munkáról? A régi kis bizottság vagy a mostani nagy a jobb?
B. P.: Induljunk ki a bizottsági munka céljából. Egyrészt cél, hogy egy-
másnak szakmai segítséget tudjunk adni, a gyakorlatokat, (legjobb) 
 megoldásokat megosszuk, másrészt kísérletet tegyünk a külső szabályo-
zás, jogszabályalkotás jobbá, szakmaiabbá tételére.
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Tekintettel azonban a rengeteg változásra, 
a jogszabályoknak történő megfelelésre, min-
den cégnek gyors döntésekre van szüksége, 
nem tud senki arra várni, hogy a szövetség a 
megjelenő jogszabályokra közösen kidolgo-
zott megoldásokat kínáljon. Emiatt a bizottság 
céljaiból főleg a problémák és a megoldások 
megosztása valósulhat meg, a közös ajánlások 
kialakítása, az egységesítés nem nagyon.

Persze idő kell a legjobb gyakorlatok kiala-
kulásához is.

figyelembe véve mindezt, a mostani nagy 
létszámú bizottságot szerencsésebbnek tar-
tom, mert minden szolgáltató cég delegálha-
tott tagot, ami azt jelenti, hogy a tudásmegosz-
táshoz közvetlen lehetőség van csatlakozni, így 
értesülni egy-egy jó megoldásról. Ugyanakkor 
e szélesebb kör azt a lehetőséget is magában 
hordozza, hogy több a hozzáértő, mindig akad 
egy specialista, vagy elhangzik egy olyan válasz, 
amit az érintettek be tudnak építeni a saját fo-
lyamataikba. 

Persze az is igaz, hogy konkrét témák fel-
dolgozása, ajánlások, javaslatok, szakmai nap, ügyfélszolgálati verseny 
megszervezése nem lehetséges ilyen létszám mellett. Ezekben az esetek-
ben a munka nagyobb részét egy szűkebb mag, egy-egy fáradhatatlan és 
lelkes kolléga végzi. 

V. P.: Még mielőtt belevágnánk a szakmai kérdések kibontásába, meg-
kérdezzük: milyennek tartja a Vízmű Panorámát? Azért bátorkodunk 
egy bizottsági elnöktől ilyet kérdezni, mert épp az volt a lap megvál-
toztatásának sarokpontja, hogy a Vízmű Panorámát közelebb hozzuk a 
MaVíz szakmai munkájához, vagyis a bizottságokhoz.

B. P.: Jónak tartom, hogy van ilyen lap, mely nyitni próbál, és az egész 
ágazatról, az egész ágazathoz szól. A nyomtatott forma valamiféle rangot 
is ad a lapnak, azon keresztül a szakmának.

További lépés lehet az online változat létrehozása, esetleg a lap in-
teraktívabbá tétele, mert kérdés, hogy az újság a jelenlegi formájában 
eljut-e minden érintetthez, s képes-e elég friss lenni.

V. P.: Kezdjük akkor a végén: kiment a számla, de nem jön a pénz. Mi-
lyennek látja a beszedést, vagy, ahogy sok helyen nevezik, a behajtást?
B. P.: Kulcskérdés, különösen most, hogy a cégek gazdálkodási nehéz-
ségekkel küszködnek. Jónak tartom magát a tényt, hogy mind a vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló törvény, mind pedig a végrehajtási rendelet 
igyekszik kellő részletességgel szabályozni a működésünket, de a behajtá-
si folyamatokat az új szabályozási környezet sem támogatja sokkal jobban.

A kintlévőség-kezelésnél a cél, hogy a számláink ellenértéke minél 
gyorsabban beérkezzen, de fontos a prevenció is, hogy megakadályoz-
zuk a kintlévőség vagy a további kintlévőség kialakulását. E másodiknak 
egyik drasztikus eszköze a kizárás-korlátozás, melynek alkalmazása a 
gyakorlatban igen nehézkes. 

A szolgáltató szempontjából is új, fogyasztóbarát és korszerű le-
hetőséget adna a problémás ügyfélkör kezelésére a kártyás, vagy más 
néven előre fizetős mérő. Az új jogszabály tálcán kínálja ezt a megol-
dást, sajnos azonban megfelelő eszköz nem igazán létezik. Holott ha 
a kizárás-korlátozás bonyolult adminisztrációjára és annak költségeire 

gondolok,  akkor még egy jóval drágább eszköz 
is hamar megtérülne. 

ritka, de van olyan ország, ahol igen elter-
jedt a kártyás vízmérő. Törökországban több 
mint 100 ezer ilyen mérőt alkalmaznak. A ná-
lunk fellelhető kártyás mérők is onnan szár-
maznak. Sajnos azonban ezek a mérők mind 
műszakilag, mind a jogszabálynak történő 
megfelelés miatt még nehezen alkalmazhatóak, 
bár sok vízmű kísérletezik velük. 

remélem, a vízipar illetékes résztvevői fel-
fedezik az ebben rejlő lehetőségeket, és a jövő-
ben megfelelő megoldásokat szállítanak majd.

V. P.: Jelen körülmények között mit tart a behaj-
tás terén jó megoldásnak?
B. P.: Az első és legfontosabb a megfelelő folya-
mat és az azt támogató informatikai rendszer 
kialakítása. fontos a gyorsaság és a következe-
tesség, aminek része a többszintű automatizált 
felszólítások alkalmazása, a reklamációk gyors 
ügyintézése, a jogi eljárások minél hamarabb 
történő elindítása. Úgy látom, hogy ebben is 

vannak még fejlődési lehetőségek.
Emellett fontos, hogy a szolgáltató mennyire vállalja fel a kizárás-kor-

látozás tényleges megvalósítását, esetleg a szerződés megszüntetését. 
Úgy tapasztalom, hogy kevesebb szolgáltató alkalmaz következetes esz-
közöket, mint bármely más szektorban, legyen az energia vagy távközlés. 
Ebben igenis van potenciál, ugyanakkor nehéz áttörni azt a falat, mely 
ezzel kapcsolatban a köztudatban kialakult.

A kizárás-korlátozás végrehajtása felvet szervezeti kérdéseket is. Új-
nak mondható az a tendencia, hogy egyre több helyen az értékesítésen 
belül alakítják ki az ezzel foglalkozó csapatot, ugyanis a műszaki terület 
számára ez egy olyan feladat, amit ők mindig másodlagosan kezelnek. A 
hibajavítás, a szolgáltatás fenntartása természetes módon mindig fonto-
sabb lesz számukra. 

V. P.: Mire megyünk, ha egy tömbházban kell érvényt szerezni a tartozás 
kiegyenlítésének?

B. P.: Az elkülönített vízhasználóval szemben csak a jogi út alkalmazha-
tó, és a jogszabályváltozás is csak szűkítette a lehetőségeinket. Bár hal-
lottam olyan eseteket, ahol elkülönített vízhasználót is korlátoztak már. 
Tekintettel arra, hogy a korlátozás a belső hálózaton történik, így pontos 
szabályozás híján még problémásnak érzem ennek az elterjedését.

A kártyás mérők alkalmazása itt is nagy előrelépés lenne, a vagyon-
kezelők részéről is van rá komoly érdeklődés, ugyanakkor a lakásokban 
sokszor 2-4 mellékmérő is üzemel, ami megnöveli a telepítés költségeit. 

V. P.: Nézzük az ügyek, a felhasználói megkeresések számának változá-
sát, aztán a panaszokét.
B. P.: Én úgy látom, az ügyszámok megnövekedtek. Ennek egyik fő oka, 
hogy a jogszabályok több olyan feladatot adtak, amelyek kapcsán többet 
kell kommunikálnunk az ügyfelekkel (kötelező értesítő levelek). A másik 
fő ok az integráció, melynek keretében új, eltérő gyakorlatot alkalmazó 
szolgáltatási területeket kell átvenni. Az ügyfelek a változásokat – ter-
mészetes módon – mindig nehezen viselik, ami a bejövő ügyszámok 
 növekedésében is megmutatkozik.
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tett tömbházban 5% mértékéig kell lenyelnie a szolgáltatónak a bekötési 
mérőn maradó mérési különbözetet). 

A kérdés persze jóval bonyolultabb, eleve nehéz pontosan megha-
tározni a valódi különbözetet. Ehhez egyidejű, valódi leolvasás kell, ami 
a legritkábban valósítható meg, és ha ez a valódi különbözet megvan, 
akkor kellene tovább vizsgálni, hogy mi a különbözet oka. De kinek? A 
tömbházak belső vízellátó rendszerének, azok üzemeltetésének, karban-
tartásának sokszor nincs cselekvőképes gazdája. 

félve mondom, hogy a szakértelem részben a víziközmű-szolgál-
tatóknál is fellelhető, ha azonban valaki azt mondaná, holnaptól ezt is 
el kell végeznünk, a feltételek híján erre nem volnánk képesek. Viszont 
az sem jó, hogy tologatjuk a problémát ahelyett, hogy elősegítenénk a 
megoldást.

V. P.: Abban mi is bizonyosak vagyunk, hogy ez egy olyan kérdés, ami-
re nem csupán elszámolási, de vízminőségi okokból is megoldást kell 
találni. A szabályozáshoz visszatérve a törvény, a végrehajtási rendelet 
és az üzletszabályzat határolja be a mozgásterünket. Milyennek ítéli a 
szabályozási folyamatot, ami 2012, érdemben 2013 óta tart?
B. P.: Ez egy folyamat, ami eleinte drasztikus változásokat hozott. A válto-
zásokból volt, akinek ez fájt, volt, akinek az. Azokat a részeket, amelyektől 
az adott szolgáltató tevékenysége jobban eltért, a jogszabályi borotva 
elkapta. Ez fájdalmas volt, de létrehozta az egymáshoz jobban hasonlító 
cégek átláthatóbb sorát. Erről az alapról folyik tovább a csiszolás, és ha ez 
befejeződik, akkor fogjuk tudni majd megítélni, értékelni, mi is jött létre. 

V. P.: Említette az egységesítést. A végrehajtási rendelet néhol egész 
rendes mozgásteret ad arra, hogy a cégek az üzletszabályzatban rögzít-
senek egy-egy kérdést. Azt is hallottuk azonban, mire való ez: mindent 
egységesíteni lehetne.
B.P.: Én azt látom, hogy vannak területek, ahol könnyebben lehet egysé-
gesíteni, főleg az új elemek esetében, ahol nincs kialakult gyakorlat, és 
vannak olyan területek, ahol nehezebben, ahol az adottságok, a rendsze-
rek különbözősége és a már kialakult gyakorlatok miatt megmaradnak a 
különbségek. Egy nagyobb mértékű egységesítést csak a távoli jövőben 
tudok elképzelni.

V. P.: Végül azt kérdezzük: hol tartunk most, mit gondolnak rólunk a 
felhasználók a többi közüzemi szolgáltatóhoz és önmagunkhoz képest? 
A sok szabályozással javult a szolgáltatásunk, és így a megítélésünk?
B. P.: A szabályozástól függetlenül a konfliktuskerülő hozzáállásból és ta-
lán abból, hogy közelebb vagyunk a felhasználókhoz, kedvezőbb a meg-
ítélésünk, mint a többi közüzemi szolgáltatónak.

Hogy önmagunkhoz képest javultunk-e, javult-e a víziközmű-szol-
gáltatás megítélése, most még nem megítélhető, mert továbbra is benne 
vagyunk a változásban, az elvárások teljesítésében. 

V. P.: Pedig lassan itt lenne annak is az ideje, hogy megálljunk, és körül-
nézzünk. Köszönjük szépen az interjút.

V. P.: Mi mégis azt hallottuk, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz be-
érkezett, érdemi ügyintézést igénylő ügyek száma 14%-kal csökkent, és 
korábban is jóval alacsonyabb volt az energiaszolgáltatókhoz képest. 
B.P.: Az ügyszám és a panaszok száma két külön kérdés. A panaszokon 
belül is szűkebb azon ügyek köre, melyek kapcsán az ügyfelek a hatósá-
got is megkeresik.

Más ágazatokhoz képest a vízszolgáltatók jóval konfliktuskerülőb-
bek. Az áram és a gáz esetében a leggyakoribb ügyek a szabálytalan 
közműhasználathoz kötődő eljárásrenddel, a nehezen érthető elszámo-
lással, esetleg a vitatott módon történő kikapcsolással kapcsolatosan 
merülnek fel.

Bár az új jogszabályi környezet a szabálytalan közműhasználat te-
kintetében nagyobb mozgásteret ad nekünk is, úgy látom, hogy jóval 
kevesebb esetben és jóval körültekintőbben indítunk eljárásokat az ügy-
felekkel szemben, mint az energiaszektor. Számláink is egyszerűbbek és 
alacsonyabb értékűek, így az ügyfelek ellenérzéseit is ritkábban váltjuk ki. 
Végül a már említett kizárás és korlátozás eszközeit is csak végső eszköz-
ként alkalmazzuk, ráadásul jóval alacsonyabb számban.

A hatósághoz eljutó ügyekben a csökkenésnek az is oka lehet, hogy 
az ügyfeleknek először a szolgáltatót kell megkeresniük a panaszaikkal, 
s ekkor a konfliktus még megfelelő panaszkezeléssel rendezhető, amit 
szerintem ez az ágazat kiemelt figyelemmel próbál megtenni.

V. P.: Melyek a leggyakoribb reklamációs ügyek?
B. P.: Első helyen az elszámolással kapcsolatos számlareklamációk állnak. 
A magas értékű számla oka lehet téves leolvasás, így a második helyen a 
leolvasással kapcsolatos problémák következnek. Ha a mérőállás, azaz az 
elszámolás rendben van, de mégis magas a fizetendő összeg, és azt az 
ügyfél továbbra sem fogadja el, akkor kérik a mérő hitelességi vizsgálatát. 
Az elszámolással kapcsolatosan ez áll a harmadik helyen. Végezetül az az 
esetkör következik, amikor kiderül, hogy a magas értékű számlát vízelfo-
lyás okozza. A jogszabályi változásoknak köszönhetően most már egyér-
telmű, hogy ebben az esetben a vízdíjat meg kell fizetni. Tekintettel arra, 
hogy ez a fajta fogyasztás nem a mindennapi vízhasználattal keletkezik, 
ezért nehéz, néha lehetetlen meggyőzni az ügyfelet arról, hogy bizony a 
számlát ki kell fizetnie. Ebben az esetben sok ügyfél fordul a fogyasztó-
védelemhez. 

V. P.: Ezek régi problémák, de most mit tehetünk?
B. P.: Meggyőződésem, hogy azontúl, hogy érvényt szerzünk a megmért, 
a házi rendszeren belül elfolyt víz megfizetésének, feladatunk az is, hogy 
a potenciálisan elfolyó víz mennyiségét saját eszközeinkkel segítsünk 
csökkenteni. Ennek egyik eszköze a prevenció. fontos, hogy felhívjuk 
a figyelmet a hálózat karbantartására, ellenőrzésére. Az üzletszabályza-
tokban elő lehet írni a házi rendszer, és így a mérő gyakori ellenőrzését. 
Tehát az ellenőrzési időszakokat a felhasznált víz mennyiségéhez kell 
igazítani, emellett elő lehet írni, hogy ott, ahol időszakos a vízhasználat – 
például a nyaralókban –, a víztelenítés mellett kötelező legyen a bekötés 
téli elzárása is. 

V. P.: Mi a helyzet a mellékmérők és főmérők közötti mérési különbö-
zettel?
B. P.: Ez is egy régi probléma. A szolgáltatók a bekötési mérő, a felhasz-
nálók a mellékmérők felé szeretnék terelni a megoldást. Az elmúlt évek 
folyamatos jogszabályi változásai abba az irányba mutatnak, hogy a jog-
alkotók a felhasználó érdekeit jobban figyelembe veszik ebben a kérdés-
ben. A legutóbb jogszabályban rögzített 5%-kal végül egy egészséges 
kompromisszum született (vagyis az, hogy egy 100%-ban mellékmérősí-


