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Öt év telt el azóta, hogy a víziközmű-ágazat 
alapjogszabálya a jogalkotók és az ágazati 
szereplők együttműködésével, áldozatos 
munkájuknak köszönhetően többévi 
előkészület után megszületett. Az eltelt idő 
számos változást hozott. Érdemes megállni 
egy pillanatra és visszatekinteni, hogy 
számot adjunk arról, mit is értünk el, 
illetve mi az, amit ágazati szinten még 
rendeznünk kell.

 
A korábbi rendezetlen helyzetre adott válasz
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény megalkotásának egyik – a 
törvény indokolásában is kifejezésre juttatott – szándéka a víziköz-
mű-szolgáltatás alulszabályozottságának megszüntetése volt. Az 
alulszabályozottság megmutatkozott egyrészt a víziközmű-szolgáltatás 
működtetésében érintett szereplők (a települési önkormányzatok és az 
állam, valamint a szolgáltató vállalatok) feladat- és hatáskörének nem 
vagy nem kellően részletes meghatározásában és a szektor szabályozott 
piaci körülményeinek fenntartásához szükséges hatósági eszközök hi-
ányában. A szolgáltató vállalatok túlzott fragmentációja, az áttekinthe-
tetlen díjstruktúra, a szolgáltatások tartalmi különbségei, az egységes 
nomenklatúra hiánya e körülményeknek volt betudható. 

A törvényalkotók nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint hogy jogi 
és közgazdasági szabályozókat foglaljanak törvényi keretbe, ami rende-
zi a települési önkormányzatok és a szolgáltató vállalatok viszonyát, a 
víziközmű-vagyon státuszát, kijelöli a költséghatékonyan működtethe-
tő szolgáltató vállalatok kialakításához vezető utat, a gazdasági alapok 
rendbetételén keresztül fenntartható pályára állítja a víziközmű-szolgál-
tatást, és nem utolsósorban megteremti a mindezek közjogi kontrolljá-
hoz szükséges bürokratikus intézményrendszert.

A jogalkotási koncepció a kor követelményeinek megfelelő víziköz-
mű-szolgáltatási ágazat kialakítását célozta, melyben minden szabályo-
zási elemnek jól definiált funkciója volt. A törvénytervezet bírta a szak-
ma progresszív vonulatának támogatását. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényről (a to-
vábbiakban: vksztv.) – ideértve annak a 2012. évi CVI. törvénnyel vég-
rehajtott korrekcióját – elmondható, hogy kiemelkedő színvonalú jog-
alkotói munka terméke. Mit sem von le ennek értékéből, hogy néhány 
jogintézménnyel szemben a jogalkotói várakozások optimisták voltak.

Amire nem jutott elég figyelem
A szabályozás kiegészítése, árnyaltabb megfogalmazása nélkül a vksztv. 
számos rendelkezésének végrehajtása akadozott. Ilyen volt például az 
újonnan létesült víziközmű-rendszerekre történő rákötési kötelezettség 
hatósági eszközzel történő előírása, a használati díj felhasználásának 
elszámoltatása, az átmeneti díjak megállapítása vagy a működőképes 
szankciórendszer kidolgozása.

A víziközmű-vagyon nemzeti tulajdonba vételét szolgáló szabá-
lyozást utólag szintén napirendre kell venni, de a teljesítési határidők 
megújításán kívül nem lehetett minden problémára megoldást találni. 
Amíg a közjogi kényszerrel előírt vagyonátszállás tervszerűen meg-
történt, illetve a toldalékos (vegyes tulajdonú) víziközmű-rendszerek 
esetében most zajlik, a polgárjogi útra terelt folyamat megfeneklett, 
ugyanis hiányoznak azok a gazdasági ösztönzők, melyek hozzásegíte-
nék az ellátásért felelőst a tulajdonátruházó szerződések felelősségtel-
jes megkötéséhez vagy a kisajátítási eljárás megindításához. Szintén a 
gazdasági ösztönzők hiányában – részben a műszaki dokumentációk 
pontatlansága okán – a be nem jegyzett szolgalmak rendezése is akado-
zik. A tárgykör újraszabályozásának csak úgy érdemes nekikezdeni, ha 
a vagyon- és ingatlanjogi rendezés közgazdasági feltételei egyidejűleg 
megteremthetők.

A szürke zóna
A törvény azzal, hogy hatálya alá vonta és meghatározta a víziköz-
mű-szolgáltatás attribútumait, egyben ki is rekesztett a szabályozási kö-
réből számos, víziközmű-szolgáltatással szorosan összefüggő területet. 

A vksztv. hatálya alá kizárólag – a megfelelő műszaki, személyi és 
gazdasági erőforrásokkal felruházott – működési engedéllyel rendel-
kező víziközmű-szolgáltatók, illetve a vízjogi engedéllyel rendelkező 
vízi közművek kerültek. E körben a megvalósítás stádiumában lévő, 
de a funkcionálisan már alkalmas „vízi közművel” végzett ivóvíz- vagy 
szenny vízelvezetési szolgáltatási tevékenység fogalmilag értelmezhe-
tetlen volt. Elmozdulás 2015-ben történt, amikor a korábban nem nyúj-
tott szolgáltatásra vonatkozó szabályok a törvénybe épültek. A módosí-
tás jelentőségét az átmeneti díjmeghatározás egyszerűsítése mellett az 
adja, hogy ettől kezdve a törvény már nem szankcióval fenyegetett, en-
gedély nélküli víziközmű-szolgáltatásként értékeli a sajátos jogcímmel 
felruházott szerződött víziközmű-szolgáltatói tevékenységet. A meg-
kezdett úton tovább kell haladni, mivel a korábban nem nyújtott szol-
gáltatás szabályai csak a vízi közmű üzembe helyezésének pillanatától 
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joganyagot még csak korlátozottan lehet célhoz rendelten alkalmazni. 
Számos gazdasági rendelkezést indokolatlan kötöttségként élnek meg 
az ágazat szereplői, gondolva itt a keresztfinanszírozás tilalmára, a köte-
lező számviteli szétválasztásra vagy akár a – vezetékes közszolgáltatások 
területén is kivételesen szigorú – kiszervezési szabályokra, ugyanis ezek 
a Víz Keretirányelvnek megfelelő árszabályozás előfeltételét, illetve esz-
szenciális alapját képezik.

A gazdasági szabályozók tekintetében további 5 elvesztegetett évet 
kell tehát elkönyvelni. A közművagyon avulási folyamatát nem sikerült 
megfékezni, miközben a víziközmű-szolgáltatók – néhány kivételtől el-
tekintve – jelentős veszteséget könyvelnek el a megelőző időszakhoz 
képest.

Azzal együtt, hogy a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó szabály-
anyag a paragrafusokat illetően a 2011. évihez képest hatszorosára, oldal-
terjedelemben négyszeresére növekedett, megszűnt az ágazat alulszabá-
lyozottsága, sőt néhol a túlszabályozottság tünetei jelentkeznek. 

A vitathatatlanul szükséges közjogi intézményrendszer működteté-
sének – gondolva itt a központi államigazgatás közel százfős létszámára, 
illetve ezek partnereire a szolgáltatói oldalon, továbbá a kapcsolódó 
bürokratikus kiadásokra – azonban ára van. A kialakult rendet évi több 
milliárd forinttal finanszírozza az ágazat anélkül, hogy a forrásoldali fel-
tételek javultak volna.

alkalmazhatók. Szükség van a vksztv. hatályának kiterjesz-
tésére a víziközmű-létesítés korábbi stádiumaiban végzett 
a víziközmű-szolgáltatói tevékenység irányába.

A hatósági árszabályozás körének kiterjesztésére szin-
tén hároméves késéssel került sor. 2015-ben került a vksztv. 
hatálya alá a különdíjas szolgáltatásokra vonatkozó szabá-
lyozás. Mivel az egyedi díjakat meghatározó miniszteri ren-
delet jóváhagyási folyamata megrekedt, a díjszabás beve-
zetésének időpontja bizonytalan. 

A vksztv. hatályával összefüggésben a villamosener-
gia- vagy a földgázszolgáltatás szabályanyagával történő 
harmonizáció iránti igényt is vizsgálni érdemes. Eredetileg, 
de még a vksztv. 2014. évi módosításánál is – a védendő 
felhasználó intézményének adaptációjánál – egyértelműen 
követett irány volt az energetikai szabályozáshoz történő 
közelítés. A hatósági eljárás tekintetében végbement 2016-
os változások mintha ellentétes szándékról tanúskodnának. 
Bár a szolgáltatók rendelkezésére álló eszközök, például a 
korlátozás területén alapvetően különböznek, az energe-
tikai szabályozással összefüggésben érdemes odafigyelni a fogyasztó-
védelmi szabályozás folyamatos erősödésére a víziközmű-szolgáltatás 
szabályanyagában, és viszont.

Akut kérdések
A víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó korábbi jogszabályokból né-

hány meghaladottnak tekinthető jogintézményt a vksztv. érdemi vál-
toztatás nélkül emelt át. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról például 
elmondható, hogy további részletszabályok szükségesek ahhoz, hogy 
a hozzájárulás megfizetéséhez társuló szolgáltatás-igénybevételi jogo-
sultság mellett eldönthető legyen, vajon a kvóta a felhasználási helyhez 
vagy a felhasználó személyéhez társul, továbbá az, hogy a múltban egy-
szer megszerzett kvóta milyen időtávra biztosít jogosultságot a szolgál-
tatás igénybevételéhez.

A közszolgáltatási szerződés tartalmát megállapító jogszabályi ren-
delkezések finomhangolására a jövőben szintén időt kell szentelni azért, 
hogy azok minden tekintetben megfeleltethetők legyenek a kötelmi jog 
általános követelményeinek. E témához kapcsolva kell vizsgálat alá von-
ni a felhasználói felelősség meghatározásának igényét a vksztv. alapel-
vei között, a közszolgáltatási szerződésből származó, a felek felelősségét 
meghatározó rendelkezések újragondolását, ideértve az előd, illetve 
utód felhasználó díjtartozásra vonatkozó egyetemleges felelősségének 
kérdését, és szofisztikált jogi megoldást keresni számos, ma 
még a szerződés körén kívül eső szolgáltatás-igénybevétel 
megítéléséhez.

Mérleg
Sommás mérleget vonva a vksztv. első 5 évéről elmond-

ható, hogy a települési önkormányzat és a víziközmű-szol-
gáltató közti jogviszonyt sikerült rendezni, gördülékenyen 
lezajlott az integráció. Kétségbevonhatatlan eredmények 
születtek a víziközmű-vagyon nemzeti tulajdonba vétele, 
valamint a joghézagok megszüntetése területén, bár itt 
még van bőven megoldásra váró feladat. A vksztv. tehát 
megvalósította a víziközmű-szolgáltatás új és működőké-
pes intézményrendszerét.

Ezzel szemben nem sikerült áttörést elérni a víziköz-
mű-szolgáltatás gazdasági alapjainak megteremtésében, 
fenntartható pályára állításában. Az e tárgyban megalkotott 
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