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Zsebők Lajos: Javaslom, induljunk az elejéről. 
Kérem, helyezze el a hivatalt az ágazatban. Mi 
indokolta a létrehozását, mi a feladatköre, és 
egyáltalán mire terjed ki a tevékenysége?
dr. Szalóki Szilvia: A hivatal már 20 éve létezik, 
de a víziközmű-szektor feletti hatósági jogkö-
rök csak 2012-től kerültek a víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján 
a hivatalhoz. A szabályozás teljes mértékben 
megfelelt és megfelel az Európai Unió elvá-
rásainak és a trendeknek. Az energetikát át-
fogó uniós szabályozási folyamatok mellett a 
piacok átláthatóságának biztosítása, illetve az 
ellátásbiztonság érdekében egy a politikától, kormányoktól független 
szervezet létrehozása vált szükségessé. Más oldalról közelítve a kérdést 
a monopol szervezeteknél teljes mértékben hiányzik a piac szabályozó 
szerepe, ezt pótlandó a jogszabályok mellett szükséges egy olyan szer-
vezet, ami folyamatosan kontrollálja a jogszabályoknak való megfelelést, 
szem előtt tartva a felhasználók érdekeit. Úgy is mondhatom, hogy az ál-
lami és önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató cégek prudens 
működésének a betartatása a feladatunk. 

Zs. L.: Úgy értsem, hogy a díjat is önök szabják meg? Úgy tudom, hogy 
csak javaslatot tesznek rá, és a miniszter az, aki eldönti, mikor és mit hir-
det ki díjként.
Sz. Sz.: Igen, ez így van. A hivatal a díjmegállapítással kapcsolatos javas-
latát a miniszter részére minden év október 15-ig megküldi, de a minisz-

ter a hatósági díjat a hivatal javaslata hiányában is megállapíthatja. A 
hivatal évente eleget tesz ennek a törvényi kötelezettségnek, azonban 
miniszteri díjrendelet ez idáig még nem született. Fontosnak tartom ki-
emelni, hogy független szabályozó, piacot felügyelő hatóság vagyunk 
bizonyos korlátokkal, bár meg kell jegyeznem, hogy az átmeneti díjakat 
önállóan hagyjuk jóvá.

Zs. L.: Ha már a díjaknál tartunk, és a javaslatot önök teszik, kérdezem: na-
gyon meg fogunk lepődni, ha majd egyszer kihirdetésre kerülnek az új dí-
jak? Milyen elveken nyugszik az a javaslat, amit évente elkészítenek? Az el-
képzelhetetlen, hogy valamiféle szolgáltatói átlagot vonnak, és az lesz a díj.
Sz. Sz.: Nem, nem ilyen módon számolunk a javaslatban. A díjképzés az 
elismert költségeken nyugszik. A mostani díjak átlaga amúgy is elfogad-
hatatlan megoldást jelentene.

A SEGÍTŐ HIVATAL

A szolgáltatói oldalon jó 
pár szakembert, vezetőt 
szólaltattunk meg az ágazat 
tevékenységét, helyzetét és 
jövőjét illetően az elmúlt 
évben. Most dr. Szalóki 
Szilviát kérdezzük, milyen 
a víziközmű-szolgáltatás 
helyzete a Hivatal 
szemszögéből nézve.

zsebők lajos
főszerkesztő

INTERjú DR. SZALóKI SZILVIÁVAL, 
A MEKH KöZSZOLGÁLTATÁSOKéRT fELELŐS 
ELNöKHELyETTESéVEL
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Zs. L.: Ha már a díjaknál és az elismert költségeknél tartunk, a bekötési 
vízmérők hitelességi idejének négyről nyolc évre emelése költségmegtaka-
rítást jelent. Vajon nem lesz ez ürügy újabb rezsicsökkentésre?
Sz. Sz.: A rezsicsökkentésekről a döntés máshol születik, de az nyilvánva-
ló, hogy elismert költségként csak a nyolcévenkénti mérőcserét tudjuk 
figyelembe venni díjjavaslatainknál.

Zs. L.: Térjünk vissza a Hivatalhoz. Ön közszolgáltatásokért felelős elnök-
helyettes. Minden közszolgáltatás Önhöz tartozik? A víziközmű-szolgálta-
tást illetően mindenben önök az illetékesek?
Sz. Sz.: A kezdeteknél csupán a víziközmű-szolgatatás tartozott hozzám, 
később a hulladékgazdálkodás és a kéményseprés is, ez indokolta, hogy 
elnökhelyettesként immáron ne csak a víziköz-
mű-szolgáltatás mint szakterület jelenjen meg 
a titulusomban, hanem a „közszolgáltatás” elne-
vezés is. Lehet, nem szerencsés a szóhasználat, 
mert közszolgáltatás az energiaellátás is, sőt a 
hivatalon kívüli más tevékenységeknek is gyűj-
tőneve. Ágazaton belül – a Hivatal szervezeti fel-
építéséből adódóan – nem tartoznak hozzám a 
fogyasztóvédelmi kérdések, az adatszolgáltatás 
és annak informatikai háttere sem.

Zs. L.: Melyek a Hivatal jogkörei, fő feladatai, 
tevékenységei, melyekkel eléri a törvényben 
deklarált céloknak megfelelő víziközmű-szolgál-
tatást?
Sz. Sz.: A hivatal adja ki a szolgáltatói és mű-
ködési engedélyeket, másrészt folyamatosan 
felügyeljük a víziközmű-szolgáltatók tevékeny-
ségét, és amennyiben szükséges, a törvényben 
meghatározott jogkövetkezményeket alkal-
mazzuk. A jogszabálysértések az átfogó és az 
eseti ellenőrzések során derülnek ki, de jelzést 
kaphatunk fogyasztóvédelmi hatósági jogkö-
rünkből fakadóan is. Feladataink közé tartozik 
továbbá az árszabályozás, mely a miniszternek 
tett díjjavaslatokban és a saját jogkörben végzett átmeneti díjmegálla-
pításokban nyilvánul meg. Idetartozik még a díjalkalmazás felügyelete 
is. Végül kiemelném a gördülő fejlesztési tervezés jóváhagyását (amibe 
beleértjük a pótlást is) mint fontos területet.

Zs. L.: Miként tud eleget tenni ennyiféle elvárásnak a Hivatal? Mi ennek 
a titka?
Sz. Sz.: Az eredményes működés alapja maga a szakmailag felkészült 
és motivált munkavállaló, aki szakember, és képes a többi szakterület 
képviselőjével együttműködni. Eleve úgy építettem fel a Hivatal vízi-
közmű-szolgáltatással foglalkozó szervezetét, hogy olyan műszaki, jogi, 
gazdasági, illetve árképzéshez értő szakemberek legyenek benne, akik 
képesek ellátni összetett feladatainkat. A titok pedig a szakértelem mel-
lett az egyéni motiváció és a közösségi munka. Én ugyanis azt vallom, 
hogy a közösségnek hatalmas ereje van. Tehát van a motivált ember a 
szakértelmével, aki képes közösen dolgozni és fejlődni a többiekkel. A 
szervezet fejődésének pedig egyik feltétele, hogy merjenek saját véle-
ményt alkotni a munkatársak, ezért én kifejezetten szeretem és támoga-
tom, ha a vezetőim konstruktív vitákat folytatnak velem és egymással. A 
megbeszélés és érvelés, a közös megoldáskeresés, a műhelymunka az, 
ami előrevisz.

Zs. L.: Amikor felállt a Hivatalban ez a részleg, azt gondoltuk sokan, hogy 
szolgáltatási tapasztalattal rendelkező vízműveseket vesznek fel, de belát-
juk, tévedtünk.
Sz. Sz.: Dehogy tévedtek. Ott, ahol lehetett – gondolok itt elsősorban 
a műszaki területre – vízműveseket vettünk fel, legalább tíz szakembe-
rünknek van „vízműves múltja”. 

Zs. L.: Annak idején azt is gondolhatták páran, hogy nem lesz ember, aki 
képes arra, hogy összehozzon egy ilyen összetett és szakmai kihívásokban 
bővelkedő, működőképes ágazatot.
Sz. Sz.: Igen, egyáltalán nem volt egyszerű felállítani a Hivatalban a vizes 
szekciót, de bizonyíthatóan sikerült.

Zs. L.: Gondolom, csaknem annyi energiát, időt 
elvisz a szervezet irányítása, mint maga a szak-
mai munka. 
Sz. Sz.: Az elején valóban nagyon sok idő ment 
el a szervezet felállításával és a működés ki-
alakításával. Mára az irányítási és a szakmai 
tevékenység egyensúlyba került. Elárulhatom, 
hogy most is van bőven feladat.

Zs. L.: Hogyan győzi?
Sz. Sz.: Bevallom, eleve sikerorientált vagyok, 
és magas az elvárás magammal szemben is. 
Persze én is ember vagyok, így természetesen 
néha hullámzó a lendületem, de a hullámvöl-
gyekben is figyelek arra, hogy ami a kezünk kö-
zül kikerül, az megfeleljen a legmagasabb szak-
mai színvonalnak, amit képviselünk. Optimista 
lévén mindig a pozitív dolgokra koncentrálok. 
Az évek alatt megtanultam hasznosan beoszta-
ni az időmet és energiámat. Reggel hattól nyol-
cig anyuka vagyok, majd jön a Hivatal sokszor 
estébe nyúlóan, aztán megint az otthoni teen-
dők következnek, és előfordul, hogy éjszaka is 
dolgozom.

Zs. L.: Elégedett azzal, amit az öt év alatt elértek?
Sz. Sz.: A jogszabályi lehetőségekhez képest elért eredmények nem ad-
hatnak okot a szégyenkezésre.

Zs. L.: Ha jól gondolom, ez egy tanulási folyamat önöknek is és nekünk, 
szolgáltatóknak is.
SZ. Sz.: Nagyon lényeges a visszajelzés, vagyis annak a megtapasztalása 
a gyakorlatban, hogy vajon jól mértem-e fel a helyzetet, és ha nem telje-
sen, akkor milyen szinten jöjjön a finomítás, a javítás. Ez igaz a szolgálta-
tókra nézve, de igaz ránk nézve is.

Zs. L.: Ha ez a szabályozónak és a szabályozottaknak is egy tanulási folya-
mat, akkor felmerül a kérdés: hogy haladnak, meddig tart és megvan-e a 
szinkron a két fél között?
Sz. Sz.: Én úgy gondolom, a Hivatal részéről le tudtuk vezényelni azt a 
hatalmas változást, ami az ágazatot érintette. Úgy is mondhatnám, hogy 
minden rajtunk múlót megtettünk, amit lehetett. Sőt van olyan terület, 
ahol az EU-ban is élen járunk. Arra a kérdésre, hogy egy tanulási folya-
mat meddig tart, igaz az a közhely, miszerint semmi sem állandó, csak a 
változás, ami újabb és újabb tanulást jelent. 

a k t u á l i s
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Zs. L.: Milyennek lát bennünket, szolgáltatókat?
Sz. Sz.: A változásokat a jelenleg működő szolgáltatók is lekövették, nem 
is tudnának működni ennek híján. Tehát az elvárt szintet minden szol-
gáltató teljesíti, azonban hatalmasak a különbségek. Éppen ezért azon 
vagyunk, hogy mindenkinek segítsünk, akinek szüksége van rá. Nyitot-
tak vagyunk, szinte bármikor, bármivel, bárhogyan megkereshetnek, 
úgy is fogalmazhatunk, hogy intézményünk egy segítő hivatal.

Zs. L.: Konkrétabban, mit látnak az ellenőrzések során, mik a tapasztalatok?
Sz. Sz.: Mivel dicséreteket nem oszthatunk ki, ezért a mértékegység a 
megállapítások, illetve a bírságolások száma, de ezt is csak akkor tudjuk 
értékelni, ha összehasonlítjuk más országokban működő hivatalokkal. 
Nos, elmondhatom, hogy a mi bírságolási szintünk jóval alacsonyabb az 
EU átlagánál. Megállapítást szinte mindenhol teszünk, meggyőződésem, 
hogy ez is a fejlődés eszköze, de bírságot csak kirívó esetekben szabunk ki.

Zs. L.: Önöknek rengeteg tapasztalatuk gyűlt össze, nemcsak bennünket, 
szolgáltatókat látnak, de azt is, hol szorul korrekcióra maga a szabályozás. 
A Hivatal viszont feljogosított önálló jogszabályalkotásra is. Hogyan törté-
nik ez? Milyen rendeleteket hozhatnak önálló hatáskörben?
Sz. Sz.: Rendeletalkotási jogunk a Vksztv.-ben nevesített, többek között a 
használati díjakra, víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra vonatkozik. A vízi-
közmű-szolgáltatást érintő egyéb rendeleteket, törvényeket az NFM-ben, 
némelyiket a BM-ben, illetve a Miniszterelnöki Hivatalban készítik elő.

Zs. L.: Az önök tapasztalatait, javaslatait csak figyelembe veszik?
Sz. Sz.: Mostanra sikerült elérni, hogy mindig bevonjanak a jogszabályal-
kotásba, illetve azt, hogy fogadják az önálló kezdeményezéseinket. Ez a 
Hivatal státusztörvénye alapján egyébként kötelező is.

Zs. L.: Ezek szerint minden félresikerült szabály kiigazítható! Igaz ez?
Sz. Sz.: Csak részben. Egyrészt azért, mert nem minden észrevételünket, 
illetve javaslatunkat akceptálják, másrészt nem minden tekintetben 
ugyanaz a látásmódunk. Ha pedig a szolgáltatók szemüvegén keresz-
tül nézzük, hogy mi a jó és a rossz szabályozás, akkor még nagyobb a 
különbség.

Zs. L.: Milyennek látja a víziközmű-szolgáltatók, illetve a MaVíz érdekér-
vényesítő képességét?
Sz. Sz.: Nem hiszem, hogy tisztem minősíteni a szolgáltatói érdekképvi-
selet tevékenységét. A víziközmű-szolgáltatásnak a gazdasági, társadalmi 
súlya jócskán elmarad az energetikáétól, és ezért a kezdeményezések 
csak ritkán érik el a politika, illetve a szakpolitika ingerküszöbét. Azokról a 
dolgokról kellene beszélni, amelyekben megmutatkozik, hogy mennyire 
fontos tevékenység a társadalom számára a víziközmű-szolgáltatás, meny-
nyire fontos a fenntarthatóságban betöltött szerepe. Ha sikerülne bevinni 
ezt a közéletbe, maga az érdekérvényesítés is sikeresebb lehetne.

Zs. L.: Konkrét dolgokról is kérdezem: nem értjük azt, hogy mit kezdenek 
azzal a rengeteg adattal, amit bekérnek. Lassan másból sem állunk, csak 
adatot szolgáltatunk, mellette kérelmeket, papírokat gyártunk. Arról nem 
is beszélve, hogy máig nem tudott a Hivatal bevezetni egy stabil adat-
szolgáltatási rendszert. Az világos, hogy az esetinek nevezett adatszolgál-
tatás célja a díjjavaslatok elkészítése, de mi célt szolgál az a töméntelen, 

„rendszeresen” szolgáltatott adat? Ráadásul nekünk nem csak önök felé, 
hanem a vízügyi, a környezetvédelmi, az egészségügyi hatóság felé, a 
NAV felé, a statisztikai hivatal felé, a tulajdonos önkormányzatok felé és 
még a MaVíz felé is adatot kell szolgáltatnunk. 

Sz. Sz.: Azt gondolom, világos, hogy felügyeletet ellátni a folyamatok 
felett – ha egyszer nincs benne az ember – csakis adatokra és más be-
nyújtandó vagy bekért anyagokra támaszkodva lehetséges. Például a 
GFT-k jóváhagyásánál ezeket az adatokat vetjük össze a leírtakkal, de a 
közérdekű szolgáltató kijelölésekor is ezekre támaszkodunk, valamint az 
ellenőrzések során a tapasztaltakat összevetjük a bekért adatokkal. Az 
adatközlés mikéntje, informatikai háttere nem tartozik ránk, az a MEKH 
külön szervezeti egységének a feladatkörébe tartozik. Helyettük nem 
nyilatkozhatok. 

Zs. L.: A másik érdekes kérdés a kiszervezés. Miért kell engedélyt kérni 
ahhoz a tevékenységhez, amit egyetlen vízmű sem tud saját maga elvé-
gezni? Például ilyen a víz radiológiai vizsgálata.
Sz. Sz.: A kiszervezés kontroll alatt tartása azért szükséges, hogy fan-
tomszervezetek ne üzemeltethessenek víziközműveket. Mára kialakult 
az a szolgáltatói kör, melynek mindegyik tagja képes a törvényben fog-
laltakat ellátni, ennek megfelelően jelentősen enyhült a kiszervezések 
szigora.

Zs. L.: Miként ítélik meg az integrációk sikerességét?
Sz. Sz.: A több száz szolgáltató jó része méreténél fogva sem volt képes 
a törvényben megfogalmazottaknak eleget tenni. Annyi szolgáltatót a 
Hivatalon keresztül felügyelni sem lehetett volna. Tehát az integráció 
ebből a szempontból elkerülhetetlen volt, és jelentős eredményeket is 
hozott. Ugyanakkor az eltelt idő rövid ahhoz, hogy teljesen pontos ké-
pet kapjunk a folyamatról, ráadásul az eredményeket a rezsicsökkentés 
és más hatások is torzítják.

Zs. L.: Igen, az egyik ilyen „más hatás” a közműadó és ezen keresztül a szol-
gáltatók működésének lassú ellehetetlenülése. A források szűkülését elvi-
leg háromféleképpen lehet orvosolni. Kivezetni a közműadót, ez az, ami 
egyelőre nem sikerült. A másik, hogy a működési költségeket csökkentse 
a cég, de ennek a mértéke messze nem elég a működőképesség fenntartá-
sához. A harmadik, hogy olyan más, nyereséges tevékenységet végezzen 
a szolgáltató, amiből finanszírozhatja az alapszolgáltatás veszteségét. Mi-
ként látja ez utóbbit?
Sz. Sz.: Vannak szolgáltatók, akik erre képesek, de úgy gondolom, ez nem 
lehet általános megoldás. Ha még lenne is piacismeret és piacképes ter-
mék, akkor is a szakemberhiány erős gát, és a szolgáltatóknál általában 
nincs is meg az ilyen piaci tevékenységek kultúrája. 

Zs. L.: Más országokban is ilyen kedvezőtlen a víziközmű-szolgáltatók 
helyzete?
Sz. Sz.: Máshol is vannak gondok, de lehetetlen az összehasonlítás, mert 
mások a természeti adottságok és a szabályozás, illetve a helyzet a tulaj-
donviszonyoktól is nagymértékben függ. A fő különbséget az adja,hogy 
számos országban a köztudatban előrébb van a víz értéke, és ezen ke-
resztül a szolgáltatás és a szolgáltatók társadalmi megbecsülése is. 

Zs. L.: Végül azt kérdezem, mit üzen a szolgáltatóknak?
Sz. Sz.: Azt, hogy tartsák be a szabályokat, és bízzanak a Hivatalban, ahol 
tudunk, segítünk!

Zs. L.: Köszönöm szépen.
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