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Zsebők Lajos: Miként jellemezné a munkájukat, hol a helye, mi a szerepe, 
mi a jelentősége a tevékenységüknek?
Fodorné dr. Nagy Ágnes: Egyszerűen úgy fogalmazhatjuk meg, hogy ez 
egy „láthatatlan” tevékenység, de minden egyes tevékenységünk mö-
gött ott van – legyen az műszaki, gazdasági tevékenység –, sőt folytat-
hatnánk a sort tágabb értelemben, ahol egy adott társadalomban, egy 
adott ágazatban az egyes élethelyzeteket szabályozni, rögzíteni kell. A 
jog láthatatlanul ott húzódik minden mögött, és mi, a joggal foglalkozók 
a hátérben ugyan, de mindenhol ott vagyunk.

Zs. L.: Akkor mindenhez kell érteniük?
F. N. Á.: Jó lenne, de sajnos lehetetlen. A szakmai tartalmi elemeket a 
szakembereknek kell alaposan ismerniük, ami azt is jelenti, hogy állan-
dó együttműködésre kényszerülünk. Nekem azonban meggyőződésem, 
hogy a szakterületünkön dolgozó jogászoknak annyira mindenképpen 
jártasnak kell lenniük műszaki vagy gazdasági kérdésekben is, hogy 
pontosan megértsék a szakmabéliek mondandóját. Mi erre a szakterü-
letre szakosodtunk, és ha netán területet váltanánk, bele kellene dolgoz-
ni magunkat egy új szakmába, de remélem, hogy magunkkal vinnénk a 
szemléletmódot.

Zs. L.: Ha ezt a mondatot elkezdem, hogyan kell folytatni? A jogász az 
az ember, aki…
F. N. Á.: A jogász az az ember, aki képes jogi szakkifejezéseket értelmez-
ni, és jogi szakkifejezésekkel képes megfogalmazni jogszabályban azt, 
amit a szakma szeretne elérni – ha rólunk van szó. Ha a jogszabályalkotó 
oldaláról nézzük, a jogász az az ember, aki jogi szakkifejezésekkel képes 
leírni azt, amit a politika kíván elérni. Látható, a jogász ugyan nagyon 
fontos, de kiszolgáló feladatot lát el. 

Ne gondolja senki azonban, hogy ez a jogászkodás öncélú, vagy 
azért van, hogy ne lehessen földi halandónak megérteni, használni a 
jogszabályt. A jogilag megfogalmazott kodifikált szövegre azért van 
szükség, hogy pontos és egyértelmű legyen a szabályozás. 

Zs. L.: Tehát akkor kellenek a szakemberek, és kellenek hozzá a jogászok 
is. Ha ez így van, akkor a jogi bizottságban a jogászok mellett minden 
lényeges szakterület képviselteti magát?
F. N. Á.: A Jogi Bizottságnak – egy kivétellel – jogászok a tagjai. A többi 
szakterület más bizottságokban képviselteti magát, de minden bizott-
sággal megvan az együttműködés.

Valójában két, joggal foglalkozó bizottság dolgozik a MaVíz-ben. Az 
egyik a nevesített Jogi Bizottság, ahol alapvetően két fontos feladatunk 
van. Az egyik az, amikor a tagszervezetek, valamely MaVíz-bizottság 
vagy az Elnökség kérésére az aktuális, konkrét problémákat, jogeseteket, 
felvetéseket megvizsgáljuk, és kialakítunk egy közös jogi álláspontot, a 
másik esetben pedig olyan ajánlásokat készítünk, melyek a tagszerve-
zeteknek segítenek, általános érvényűek, de nem abban az értelemben, 
mint egy jogszabály, hiszen betartásuk nem kötelező. 

Emellett a Jogi Bizottság ülésein az egyes tagszervezeteknél felme-
rülő jogeseteket, jogi kérdéseket is megvitatjuk, tanulunk egymástól, s 
vannak olyan általánosabb, jogelvi jellegű témák, melyeket saját ma-
gunk munkacsoporti keretek között vizsgálunk. Tulajdonképpen a jog-
alkalmazás szakszerűségét segítjük ezzel elő. 

A másik bizottság az úgynevezett ad hoc bizottság, ahol előzetesen 
vagy akár utólag, felkérésre vagy a MaVíz saját kezdeményezésére a 
jogszabályokat, illetve jogszabálytervezeteket véleményezzük. Ebben a 
bizottságban már csak három jogász van, de mellettünk ott dolgoznak 
a többi MaVíz-bizottság delegált szakemberei, az egyes szakterületek 
jeles képviselői. 

A jogi bizottságba 20 főt delegáltak a szolgáltató cégek, vannak köz-
tük „régiek” és újak, tudásuk, tapasztalatuk alapján mondhatom, nagyon 
jó csapat. Mellettem két helyettes bizottsági elnök dolgozik, dr. Jancsó 
Edina az Alföldvíz Zrt.-től és dr. Varga György Péter az ÉDV Zrt.-től.

Zs. L.: Mi a munkamódszerük, hogyan dolgozik ez a két bizottság?
F. N. Á.: A Jogi Bizottság negyedévente ül össze, és áttekintjük a hozott 
vagy mások által felvetett kérdéseket, problémákat, időközben  kihirdetett 

a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

INTERJÚ 
FOdORNé dR. NAGy ÁGNESSEL, 
A MAVÍZ JOGI BIZOTTSÁGÁNAK 
ELNÖKéVEL, A dRV ZRT. 
JOGTANÁCSOSÁVAL

Sorra bemutattuk a MaVíz bizottságait, a Jogi Bizottság 
maradt legutoljára. Egyáltalán nem azért, mert a legutolsó 
volna a sorban, hanem őszintén megvallva azt, amivel 
foglalkoznak, talán a legnehezebb megfogni, leírni. 
De nem maradhatnak ki, és mint mindjárt meglátjuk, 
érdemes volt megkérdezni az elnököt.



7v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 7 / 4

jogszabályváltozásokat. Az ad hoc bizottság akkor ül össze, amikor a 
helyzet úgy kívánja, és a bizottság összetétele is változhat, bővülhet, ha 
szükséges. Megbeszélést tartunk, amikor a közös személyes áttekintés, 
egyeztetés, véleménycsere szükséges a munkához, de nagyon sokszor 
e-mailben egyeztetünk és küldjük egymásnak az anyagokat.

Zs. L.: A jogszabálytervezetek véleményezésénél maradva, van elég ide-
jük rá, és gyakori a sikerélményük?
F. N. Á.: Szinte mindig kevés az idő, és szinte mindig kapkodnunk kell. 
Azonban nem ezt érzem az igazi gondnak, hanem azt, hogy többnyire 
olyan stádiumban kapjuk meg az egyes jogszabálytervezeteket, amikor 
már érdemben eldőltek a dolgok. Ebből származóan ritkán van sikerél-
ményünk.

Zs. L.: Akkor a munkájuk nagy része a semmibe hull. Ez egy hiábavaló 
munka?
F. N. Á.: Ez felfogás kérdése, de akikkel együtt dolgozom, szerintem nem 
tartják ezt hiábavalónak. Többségünk úgy látja, nem szabad feladni, hin-
ni kell abban, hogy van értelme, mint ahogy ez néha egy-egy konkrét 
esetben is, de a folyamatot tekintve hosszú távon is látszik.

Itt van például a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény legutóbbi 
módosítása. Örömmel láttuk, hogy javaslatainkat jelentős mértékben 
figyelembe vették. Ez hatalmas előrelépés! A jogalkotási folyamatot te-
kintve – itt a víziközmű-szolgáltatás egészének a szabályozására gon-
dolok – a jogszabály előkészítői és a jövőbeli alkalmazói között ki kell 

alakulnia egy bizalmi kapcsolatnak ahhoz, hogy figyelembe vegyék a 
javaslatainkat.

Zs. L.: Miért nem fogadják el, hogy helyes, illetve megalapozott a véle-
ményünk?

F. N. Á.: Nem hiszem, hogy erről van szó. Egyrészt a szol-
gáltatóknak megvannak a saját érdekeik, mint ahogy a 
felhasználóknak is, emellett a politikának is. A „kívülről” sza-
bályozóknak figyelniük kell arra, hogy a két érdek egyen-
súlyban legyen, és az eddigi tapasztalataink alapján az volt 
kérdés a jogalkotónak, vajon nem azért állítunk-e valamit, 
hogy sajátos érdekeink érvényre jussanak. Különösen igaz 
ez a monopoltevékenységet végzőkre, mint amilyenek mi 
is vagyunk, mert itt a piac szabályozó hatását is elvileg a 
jogszabálynak kell helyettesítenie.

Zs. L.: Ha jól értem, a jogszabály-előkészítők és köztünk a 
bizalmi viszony erősödőben van, ami az önök kitartó sziszi-
fuszi munkájának köszönhető. De mit kezdjünk az időbeli-
séggel, hogy akkor kapják meg véleményezésre a jogsza-
bálytervezeteket, amikor már késő van a változtatáshoz?
F. N. Á.: Véleményem szerint nekünk kell proaktívaknak 
lennünk, vagyis elébe menni a szabályozásnak. Konkrét ja-
vaslatcsomagokat kell készítenünk, amire a víziközmű-szol-
gáltatásról szóló törvény fel is hatalmaz bennünket. Én úgy 
látom, van esély arra, hogy a jogalkotók fogadókészek le-
gyenek ezekre, és ha van elég idejük egyeztetni, illetve ne-
künk érvelni, a munkánk még eredményesebb lehet.

Zs. L.: Irigyelem az optimizmusát, de azt nem nagyon tu-
dom elképzelni, hogy a javaslataink felülírhatják a politikai 
szándékokat.
F. N. Á.: Ebből a szempontból ketté kell választani a szabá-
lyozások tartalmát. Azokat a kezdeményezéseket, melyek 
politikai szándékok érvényre juttatását célozzák, valóban 
nem tudjuk megváltoztatni, de azt elérhetjük, hogy meg-
valósításuk „simábban” legyen teljesíthető, illeszkedjen az 
eszközrendszerünkhöz és a képességeinkhez. És van szá-
mos olyan szabályozási elem, mely mögött nincs politikai 

szándék, csupán az elképzelt megvalósítás nem illeszkedik a tevékeny-
ségünkhöz, a működésünkhöz – és a realitásokhoz. Nekünk egyértelmű 
és alkalmazható jogszabályokra van szükségünk.

Itt van például az a legutóbbi jogszabály-módosítás, ami szerint ivó-
vízbekötésnél bizonyos tevékenységekért és magáért a mérőért nem 
kell a felhasználónak fizetnie. Ezt most utólag kell majd értelmezni, hogy 
vajon arra gondolt-e a jogszabályalkotó, hogy a szolgáltatónak kell vál-
lalni a költségeket, vagy arra, hogy a víziközmű-rendszer tulajdonosa 
fizessen, hiszen a mérők az ő tulajdonába kerülnek. A módosítás erre 
nem ad választ.   

Zs. L.: Lehet, ez is olyan lesz, mint a közműadó, és ezt is le kell nyelnünk.
F. N. Á.: Nem, mert a közművezeték-adók esetében a Vksztv. maga leírja, 
hogy a közművezeték-adót nem lehet a díjba beépíteni, tehát nem lehet 
a felhasználó felé érvényesíteni. 

Zs. L.: Én ebből azt látom, hogy a jogalkotás egy olyan folyamat, ahol a 
politikai és szakmai szándékot elméletben kitalálják az erre felhatalma-
zottak, kodifikálják, elfogadja a kormány vagy a parlament, majd amikor 
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egészen másról szól a tevékenységünk, más a tulajdonosi szerkezetünk, 
más a közművek tulajdonviszonya, mint az energia-, gáz-, -távhőszolgál-
tatóknál. Én mégis bízom abban, hogy ezek a dolgok idővel le fognak 
tisztulni.

Zs. L.: Mikorra jósolja?
F. N. Á.: Ha tudnám, akkor lottóznék. Az általunk szorgalmazott, a jó 
megoldás felé közelítő folyamat érzékelhető, és mellétehetjük, hogy a 
törvényi szabályozásban – és a mögötte lévő politikai szándékokban – is 
megfigyelhető egyfajta hullámmozgás, vagy ha tetszik, ingajárat. Én hi-
szem, hogy elindult visszafelé ez az inga, de azt ne gondolja senki, hogy 
a víziközmű-szolgáltatásban lesz még valaha olyan elengedettség, mint 
korábban volt.

Zs. L.: Pihentetőül egy látszólag ide nem illő kérdés. Ezt szinte minden-
kitől megkérdezem, mert azt gondolom, ez nem csupán a szakemberekre 
tartozik. Mi a véleménye a globális éghajlatváltozásról?
F. N. Á.: A víz – természetesen az édesvíz – egyre fontosabb a világnak, 
mert egyre több fogy belőle, pedig a vízkészlet adott, véges. Azt gon-
dolom, hogy a globális éghajlatváltozásnak jelentős hatása van a vizek-
re, éppen az ivóvízkészletek utánpótlását illetően. Számomra aggasztó, 
hogy a folyamat egyre inkább visszafordíthatatlannak látszik. Az bizo-
nyos, hogy globálisan takarékoskodni kell a vízzel. Furcsa helyzet, hogy 
éppen mi, vízszolgáltatók mondjuk ezt, pedig ebből élünk. De felelősen 
nem mondhatunk mást.

Zs. L.: Vissza a bizottsághoz és a jogászokhoz. Már jó egy éve elnöke 
a Jogi Bizottságnak. Nem bánta meg a sok sikertelenség miatt, hogy 
elvállalta?
F. N. Á.: Nem, egyáltalán nem. A munkánk nem csupán jogszabályter-
vezetek véleményezéséből áll, hanem – mint már mondtam – ajánlások 
készítéséből, konkrét problémák megoldásából, és e területeken egyér-
telműen jól teljesít a bizottság. Ha a jogszabálytervezetekre gondolok, 
akkor is azt mondom, hogy mindig úgy kell leülni dolgozni, hogy hinni 
kell benne, van értelme. Én így teszek – és még jó páran az ad hoc bi-
zottságból –, mert azt gondolom, hogy mindenkinek azt kell megtennie 
minden ügyben, ami rá tartozik, ami a feladata, amiért felelős. Ha mi ezt 
megtettük, ha mi ezt mindig megtesszük, a kudarc nem rajtunk múlik. 
Ilyenkor felülemelkedünk, és újraindulunk.

Zs. L.: Minden tiszteletünk az önöké, köszönöm az interjút.

a gyakorlatban kiderül, nem hajható végre, módosítják. Különösen igaz 
ez, amikor egy ágazatot – a mienket – teljesen új alapokra helyeznek. 
Nem volt egyszerűbb és egyértelműbb a víziközmű-szolgáltatás szabá-
lyozása 2011 előtt?
F. N. Á.: 2011 előtt nem volt törvényi szabályozás, a 38-as kormányren-
delet csak részben rögzítette a tevékenységünkkel kapcsolatos eleme-
ket. Így az ágazat nem is volt kitéve olyan kihívásoknak, amikkel szem-
besülni voltunk, illetve vagyunk kénytelenek. A törvénnyel egy nagyon 
erős politikai szándékcsomag jelent meg a szétaprózottság megszünte-
tésére, a felhasználói érdekek érvényre juttatására, a szolgáltatás fenn-
tarthatóságára vonatkozóan, és persze sorolhatnám még az új elemeket. 
Ha lehántjuk a közműadót, a rezsicsökkentést és néhány olyan szabá-
lyozási elemet, amelynek végrehajtása nehézségekbe ütközik, vagy in-
dokolatlan teher a szolgáltatókon, azt kell mondanunk, hogy minden 
hibájával együtt fontos, hogy létezik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény. Mert egyre inkább látszik, hogy a víz mennyire fontos stratégiai 
elem, mondhatnánk, a jövő záloga, és a szennyvízelvezetés és -tisztítás 
mennyire lényeges környezetvédelmi kérdés. Sőt, ha melléteszem, hogy 
az eredeti törvényalkotói szándék mi volt – gondolok itt a szolidaritási 
elemre a díjak egységesítésével, a teljes megtérülésre, a műszaki pót-
lások fedezetének biztosítására, a vagyonértékelést is beleértve – azaz 
arra, hogy pontosan rögzítésre kerüljön, kinek mi a dolga, akkor ez egy 
nagyon jó törvény lehetne. Nekünk viszont pont az a dolgunk, hogy az 
adott állapotú törvényt és a tevékenységünkhöz kapcsolódó jogszabá-
lyokat jobbá tegyük. Azt sem gondolom, hogy a törvényt csupán külső 
kényszerként éljük meg, mert állítom, hogy a szolgáltatóknak is megvan 
az a belső indíttatásuk, hogy a jó szándékokat érvényre juttassák. Mert 
amit csinál az ember, jól és tisztességesen kell, hogy csinálja.

Zs. L.: Ez így van, de sok helyen szembesülhettünk azzal – az eddig rész-
letezett gondok mellett –, hogy reánk húztak egy olyan szabályozást, 
amit az energetikai szolgáltatókra alakítottak ki.
F. N. Á.: Valóban érzékelhető az uniformizálás szándéka, ami okozhat 
anomáliákat, ha a fontos ágazati különbségeket figyelmen kívül hagy-
ják. Itt a közművezeték-adót is említhetjük. Először is az adót máshol a 
tulajdonos fizeti, esetünkben az üzemeltető, másodszor duplán fizetünk, 
egyszer a vízvezetékért, egyszer pedig a szennyvízvezetékért, harmad-
szor pedig ágazaton belül is igazságtalan, mert nem veszi figyelembe az 
ellátássűrűség különbségeit és az ebből fakadó árbevételi különbsége-
ket. De ilyen a rezsicsökkentés is, amiről az ember azt gondolhatja, hogy 
csak azért kerültünk bele, mert a mienk is közüzemi szolgáltatás. Pedig 
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