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A hatóság 2013. március 21-től kezdődően 
határozatban kötelezte cégünket mint víziköz-
mű-szolgáltatót a havi, negyedéves, éves rend-
szeres adatszolgáltatás teljesítésére az Energi-
ainformációs Adattáron keresztül. Több eseti 
adatszolgáltatást is a hivatal adattárán keresztül 

kellett teljesíteni. Az ágazat képviselőinek felké-
résére a hivatal az ágazat helyzetét bemutató 
elemzés elkészítésére vállalkozott. Az elemzés 
elkészítéséhez rendelkezésre álló adatkört az 
ágazat képviselőivel egyeztette. Ennek megfe-
lelően	pl.	a	VASIVÍZ	ZRt.	eseti	adatszolgáltatását	
a 2011., 2012., 2013. évi adatokra vonatkozóan 
kellett 47 táblázatban teljesítenie az adattárban.

A víziközmű-szolgáltatók jelentős mennyi-
ségű adatfeladását nem bírta a hatósági adat-
tár, ezért 2014. március 21-i határozattal módo-
sítottak az adatteljesítés módján. Az Általános 
Nyomtatványkitöltő program segítségével, 

ügyfélkapus regisztrációval kérték kitölteni és 
benyújtani a dokumentumokat: ÁNYK-űrlap, 
Excel-melléklet kötelezően csatolandó doku-
mentumok formájában. Az adatszolgáltatás 
során	felhasznált	mellékletek	a	Magyar	Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján 

kerültek publikálásra.
A	 Magyar	 Energetikai	 és	

Közmű-szabályozási Hivatal 
ellenőrzési feladatainak tel-
jesítése érdekében, továbbá 
hatósági díjelőkészítő és díj-
felügyeleti tevékenységéhez 
jogosult az általa megha-
tározott formában és tarta-
lommal, valamint teljesítési 
határidő előírásával eseti és 
rendszeres információt kérni 
a  víziközmű-szolgáltatóktól, 
az ellátásért  felelősöktől, a já-
rási hivataloktól, a víziközmű 
tulajdonosaitól és a kiszerve-
zett tevékenységet végzőktől. 
Az adatszolgáltatás teljesíté-
sének megkönnyítése, továb-
bá az adatok átláthatósága és 
kezelhetősége érdekében a 
hivatal létrehozta a feladatai 
ellátásához szükséges adatok 
befogadására alkalmas Köz-
ponti Adatszolgáltatási Rend-
szert (a továbbiakban: KAR). A 
KAR 2015. 03. 31. – 2016. 03. 
31. között működött, és ezen 

keresztül 25 adatszolgáltatást teljesítettünk. A 
KAR jellemzői:

- Az egyes űrlapok kitöltését segítő tartalmi 
információk (kitöltési útmutató) az űrlapok 
megnyitását követően az Áttekintés menü-
pontban (az első lapfülön) kerülnek megje-
lenítésre.

- Az adatszolgáltatások típusai:
a) Rendszeres adatszolgáltatások: havi, negyed-

éves, éves
b) Díjelőkészítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás
c) Törzsadatok egyeztetése
d) Eseti adatszolgáltatások

Történeti áttekintés
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk azokat 
az eseményeket, melyek kapcsán – egy idő 
után – a víziközmű-szolgáltatókra is ki lett 
terjesztve a működésükkel kapcsolatos eseti 
és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség, 
amely révén tevékenységük, gazdálkodásuk 
központi felügyelet és szabályozás alá került.

A	Magyar	 Energetikai	 és	 Közmű-szabályo-
zási	 Hivatal	 (MEKH),	 a	 hazai	 energia-	 és	 köz-
szolgáltatások piacának szabályozó hatósága 
a nemzetgazdaság stratégiai jelentőségű ága-
zatait felügyeli.

A hivatal mint rendeletalkotási jogkörrel 
felruházott önálló szabályozó szerv a 2013. 
évi XXII. törvénnyel jött létre, a gázszolgálta-
tásról szóló 1994. évi XLI. törvénnyel alapított 
Magyar	 Energia	 Hivatal	 (MEH)	 jogutódjaként.	
A	 MEH	 a	 gáz-	 és	 a	 villamosenergia-szolgálta-
tással kapcsolatos hatósági feladatokat látta el.

A	 MEKH-adatszolgáltatás	 az	 Energiainfor-
mációs Adattáron keresztül történt, mely kidol-
gozott,	biztonságos	(SMS-bejelentkezéssel),	a	
határidőben és a módosításokkal szolgáltatott 
adatokat egy helyen tároló rendszer: Nyitott 
adatszolgáltatások, Zárt adatszolgáltatások, 
Módosítási	 kérelmek,	 Hozzászólások,	 Ügyfél-
kapcsolat,	 Személyes	 beállítások,	Üzenőfal.	 A	
hatóság ezen rendszerén keresztül történik 
ma is a szennyvíztelep biogáz-gázmotor mű-
ködtetésével kapcsolatos adatszolgáltatásunk 
már 2009. 04. 28. óta a villamosenergia-terme-
lésre vonatkozó kiserőműi összevont működé-
si engedély alapján.

A 2011. évi CCIX. törvény hatálybalépését 
követően a víziközmű-szolgáltatók integrációja 
2012-ben indult el annak érdekében, hogy azok 
megfelelően szabályozott keretek között, haté-
konyan és megfizethető díjakkal működjenek.

MEKH-ADATSZOLgÁLTATÁS 
AZ ADATSZOLgÁLTATó 
SZEMSZögéBőL

boZi Ferencné, 
Magyar ZoLtán, 
appeL LásZLó
VASIVÍZ Zrt.
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-	 Megoldható,	 hogy	 egy	 kitöltő	 elkezdi	 kitöl-
teni az űrlapot, majd a részlegesen kitöltött 
űrlapot lementheti egy .kar állományba. Ezt 
követően egy másik kitöltő beolvassa a ko-
rábban lementett .kar állományt, és folytat-
ja	a	kitöltést.	 Így	az	egyes	űrlapok	kitöltése	
szekvenciálisan működhet (párhuzamos ki-
töltésre ez esetben nincs mód, mindenkép-
pen csak egymás után történhet a kitöltés).

- Az űrlapok lementhetőek Excelbe (mintának 
vagy saját példánynak), de ez az Excel-pél-
dány a kitöltést követően nem emelhető 
vissza a KAR-rendszerbe.

- Vágólap használatával kitölthetők az űrla-
pok a KAR-ban. Ez esetben az egyes űrlapok 
Excel-verzióit szétküldve tetszőleges számú 
kitöltő dolgozhat a kitöltésen (az Excel-fáj-
lokban), akár párhuzamosan is. Ezt követően 

a beküldésre kijelölt egyetlen ember a kitöl-
tött Excel-űrlapokból vágólap használatával 
be tudja másolni a szükséges adatokat a 
KAR-rendszerben szereplő űrlapokra (de 
csak összegző sorokkal meg nem osztott 
cellatömböket lehet egyszerre beilleszteni).

- A KAR-rendszer esetében online kapcsolat 
kizárólag a letöltéshez és a beküldéshez 
szükséges, a kitöltés offline módban is mű-
ködik. A publikált csomag a fenti módsze-
reket alkalmazva sem bontható meg külön 
űrlapokra. Kizárólag egyben, egy munkaál-
lomásról lehet beküldeni az előírt adatszol-
gáltatást.

A KAR még élő, de 2016. április hónaptól nincs 
használatban, mivel a hivatal újabb határo-
zatok alapján tartós adathordozón kéri be az 
adatszolgáltatásokat.

A kezdeti Adattárház és a KAR egyéves 
fejlesztés alatt kialakult előnyei a tartós adat-

hordozón történő beküldéssel elvesznek. Pl.: 
az adatok határidős és módosított beküldése-
inek egy helyen történő lekérdezése, adatelle-
nőrzés, cellaösszefüggések.

Kérdés: Használjuk még a KAR-t? A tanú-
sítványunk 2017. 03. 22-ig érvényes. Éppen 
megújítottuk, miután már nem kellett hasz-
nálni a KAR-t.

Az adatszolgáltatás gyakorlati 
tapasztalatai
Az adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése 
sok tekintetben hatással volt a szolgáltatók te-
vékenységére, informatikai rendszereire. Né-
hány fontosabbnak ítélt hatást az alábbiakban 
említünk meg:

- Az adatkérő által megadott Excel-verzió 
használata felgyorsította a használatban 

lévő korábbi Excel-verziók frissítési felada-
tait. Az adatszolgáltatást végző felhasználók 
gépeire az eltérő verziók okozta dokumen-
tumátfordítások elkerülésére be kellett sze-
rezni a kívánt verziókat.

- Adatigény teljesítése közben szembesült az 
adatszolgáltató azzal, hogy

- a kért információk egyáltalán rendelke-
zésre állnak-e informatikai rendszerükben, 
mert ha nem, akkor azonnal keletkezett 
egy rendszerfejlesztési feladat. Ilyenkor a 
hiányzó adat kezelésének rendszerfejlesz-
tési feladatát követően az adatfeltöltést is 
meg kellett oldani.

- a rendelkezésre álló adatok hivatal által 
kért csoportosítás szerinti előállítása a leg-
több esetben csak közvetve, a már rendel-
kezésre álló – hasonló – riportok alapján 
volt kinyerhető, de sok esetben konkrét 
riportfejlesztésre volt szükség. Az ilyen 
jellegű problémák megoldását többnyire 

a szolgáltatók informatikai szakemberei ol-
dották meg egyedi riportok készítésével, az 
adatok Excelformátumba való exportálásá-
val.

- Az adatszolgáltatások teljesítése mind az 
egyes szakterületektől, mind az informati-
kától komoly emberi erőforrásokat vont el. 
A társaságok a működésükkel kapcsolatos 
ügyviteli feladatok, információk kezeléséhez 
rendelkeztek ugyan elég erőforrással, de az 
új adatszolgáltatási követelmények teljesíté-
séhez nem egy esetben munkaerő-felvétel-
re is szükség volt.

- Az adatszolgáltatási technológiai megoldás 
(KAR) a bevezetéskor nem volt még üzemsze-
rűen alkalmas a hivatott feladat elvégzésére. 
A hibák kiküszöböléséhez to vábbi rendszer-
tesztelési feladatokat vállal tak a szolgáltatók 
is, hogy mielőbb mű ködőképesebbé, hasz-
nálhatóbbá váljon a rendszer. Azt gondoljuk, 
hogy egy országos lefedettségű informatikai 
rendszert körültekintően kell üzembe állítani. 
Nem volt jó megoldás, hogy a rendeletal-
kotás és a hatályba léptetés figyelmen kívül 
hagyta a végrehajtáshoz szükséges technikai 
rendszerkészültség állapotát, és ezt az adat-
szolgáltatóknak kell feladataik ellátása mel-
lett megoldaniuk.

- A KAR elsődlegesen a megrendelő (adat-
fogadó) elvárásai szerint lett létrehozva és 
kifejlesztve, az adatszolgáltatók a bevezetés 
során szembesültek a működéssel, lehetősé-
geikkel. Szerencsésebb lett volna, ha a rend-
szer kifejlesztésekor, már a tervezés fázisá-
ban figyelembe vették volna a felhasználók 
igényeit.

Víziközmű-szolgáltatói nézőpontból az adat-
szolgáltatási kötelezettség sajnos nem hozott 
olyan eredményt, amelyből a szolgáltató is 
látná a befektetett munkájának hasznosságát. 
Ezért a feladatok elvégzése a törvényi köte-
lezettségek messzemenő betartására irányul, 
annak érdekében, hogy a további késedelmi 
vagy büntetési bírságokat a szolgáltatók el-
kerüljék. Ha a szolgáltatók is profitálhatnának 
munkájuk, illetve a hivatal további befektetett 
munkájának eredményéből, az megítélésünk 
szerint segítené az egész ágazat tevékeny-
ségének magasabb szintre való emelését, 
hozzájárulva fogyasztóink elégedettségéhez, 
a megbízhatóság, a kiszolgálási színvonal 
emeléséhez, és nem utolsósorban egyik leg-
főbb kincsünk, a víz minden háztartásba való 
fenntartható, biztonságos és gazdaságos el-
juttatásához. Ehhez kívánunk a jövőben még 
szorosabb együttműködést a részt vevő szol-
gáltatóknak, hatóságoknak, törvényhozóknak.
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