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letileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat-
nak. A víziközmű-szolgáltatókkal szembeni 
fogyasztóvédelmi panaszok kivizsgálására a 
fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a megyeszék-
hely szerinti járási hivatalokat jelölte ki. Tehát a 
víziközmű-szolgáltatókkal szembeni panaszki-
vizsgálásra, intézkedés foganatosítására a me-
gyeszékely szerinti járási hivatal lett illetékes.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ki-
terjed az elszámolásra, számlázásra, díjfizetés-
re, mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatás 
korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcso-
latos, jogszabályban és üzletszabályzatban 
foglalt rendelkezések lakossági felhasználók-
kal szembeni megsértésének vizsgálatára. 

Fontos megjegyezni, hogy a felhaszná-
lók megfelelő tájékoztatását is szem előtt kell, 
hogy tartsa a víziközmű-szolgáltató, tekintet-
tel arra, hogy a tájékoztatásra vonatkozó ren-
delkezések lakossági felhasználókkal szembeni 
megsértése esetén az eljárás lefolytatására a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben 
meghatározott hatóság jogosult. 

A fentieken kívül a víziközmű-szolgáltatók-
kal szemben felmerülő panaszok ügyében a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) is rendelkezik ellenőrzé-
si jogosítványokkal. A Hivatal kiemelt feladata 
a fogyasztóvédelmi tevékenység, amelynek ke-
retében a panaszkezelési tevékenységen kívül 
tájékoztatási és szabályozási feladatot is ellát. 

A fogyasztóvédelem leggyakoribb 
ellenőrzési területei a víziközmű-
szolgáltatás területén
Határidők: Panasz, számlakifogás esetén 15 
nap a válaszadási határidő, amely csak hely-
színi vizsgálat vagy a hatóság megkeresése 

esetén hosszabbítható meg egy alkalommal. 
A határidők számítása, ennek ellenőrzése az 
egyik legfontosabb kivizsgálási területét adja 
a hatóságnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
jogszabály naptári napot, és nem munkanapot 
határoz meg a határidők számításánál. 

A leggyakoribb jogsértés a közszolgálta-
tók részéről – kiterjesztve a kört a víziközmű- 
szolgáltatókon kívül a távhőszolgáltatás, a 
hulladékgazdálkodás, az áram- és gázszolgál-
tatás területére is – a felhasználóknak adott 
késedelmes válaszadás. A közszolgáltatók 
több esetben abba a tévedésbe esnek, ha a 
válaszlevelet a 15. napra keltezik úgy, hogy 
már régen „kicsúsztak” a panasz beérkezését 
követő 15 napból, akkor is jogszerűen jártak 
el. Lényeges szempont, hogy nem a válaszle-
vélen lévő dátum a döntő, hanem a válaszlevél 
postára adásának dátuma. A 15 napos válasza-
dási határidőt az ünnepek és „hosszú hétvégék” 
esetén hajlamosak a közszolgáltatók „túllép-
ni”, de ahogy korábban jeleztem, a jogszabály 
napokban, és nem munkanapokban számol. 
Ha a közszolgáltató határidőt hosszabbít – a 
fent megjelölt esetekben –, akkor is javaslom, 
legkésőbb a 10. napon tájékoztassuk a felhasz-
nálót/fogyasztót a határidő-hosszabbításról. 
Ne feledjük, a jogalkotó célja a felhasználó/
fogyasztó védelme, és a határidőben történő 
válaszadás az egyik vizsgálati sarokpillére a fo-
gyasztóvédelemnek.

Call center: 5 percen belül a szolgáltatónak 
élő hangos bejelentkezéssel kell a hívást fogad-
nia, és a hívást rögzíteni kell úgy, hogy az öt évig 
visszakereshető legyen. A fogyasztóvédelmi 
törvény 2017. szeptember 1-jétől előírja, hogy 
a vállalkozás köteles a panasszal kapcsolatos 
élő hangos ügyintézés választását a fogyasztó 
beazonosítása nélküli módon – reklám továbbí-
tása nélkül – a telefonos  eléréssel  működtetett 

A 2016-os év a közszolgáltatók számára is sok 
kihívást hozott a jogszabályi változások terén. 
Számos jogszabály módosult, és új jogszabályok 
jelentek meg, amelyek a mindennapjainkban is 
változást eredményeztek. Sokszor a jogászaink 
is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a 2016. év-
ben megjelent Magyar Közlönyök oldalszáma 
már szeptember hónap elején 68 316 oldalra 
rúgott, ezt követően újabb, 8,6%-os emelkedés 
volt megfigyelhető, így december elején már 79 
024 oldalra nőtt a közlönyoldalak száma. 2015-
ben a Magyar Közlönyök teljes oldalszáma 28 
776 oldalt, 2014-ben pedig 27 022 oldalt tett ki.

A jogszabályváltozások érintették a víziköz-
mű-szolgáltatók hatósági ellenőrzési rend szerét 
is. Az egyes központi hivatalok és költségvetési 
szervi formában működő minisztériumi hát-
térintézmények felülvizsgálatával összefüggő 
jogutódlásáról, valamint az egyes közfeladatok 
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányren-
delet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság 2016. december 31. napjával jogutód-
lással megszűnt. Az NFH általános jogutódja a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lett. Másod-
fokú ügyekben országos illetékességgel a Pest 
Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai 
feladatok, így az ellenőrzések szakmai felügye-
lete, a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi 
laboratóriumot, valamint a magyarországi Euró-
pai Fogyasztói Központot.

A jogutódlással egyidejűleg 197 járásban 
jelent meg fogyasztóvédelmi elsőfokú ható-
sági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. 
 január 1-től panaszaikkal elsősorban a terü-

fOgyASZTóVéDELEM, 
hATóSÁgI MuNKA, ADATVéDELEM

Víziközmű-szolgáltatók hatósági ellenőrzési rendszere, 
különös tekintettel a fogyasztóvédelem, a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hatáskörére a 
jogszabályi változások tükrében. Adatvédelem 2018.

dr. kiZliNGEr ANdrás 
értékesítési osztályvezető, 
ügyfélkapcsolati vezető
Bakonykarszt Zrt.
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a békéltető testületi eljárás igénybevételéről 
az éppen elkészített válaszlevélben? A jogsza-
bályi előírás azt jelenti, hogy a konkrét ügyben 
a közszolgáltató igénybe vesz-e békéltető tes-
tületi eljárást, vagy sem. Ettől függetlenül a fel-
használó/fogyasztó számára a panaszfórum-tá-
jékoztatót biztosítani kell, mert a felhasználó/
fogyasztó, ha a válaszlevélben foglaltakat nem 
fogadja el, kezdeményezhet békéltető testüle-
ti eljárást, ahol pedig a közszolgáltató képvise-
lőjének meg kell jelennie.

Külön fel kell, hogy hívjam a figyelmet a 
fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (9) bekezdé-
sére. A jogszabály részletesen kitér arra, hogy a 
közszolgáltatási tevékenységet folytató vállal-
kozás köteles saját, önálló, kizárólag a közszol-
gáltatói tevékenységéről információt nyújtó 
internetes honlapot működtetni vagy meglévő 
honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül elérhe-
tő, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható 
módon ingyenesen hozzáférhetővé tenni a 
jogszabályban felsoroltakat. A leggyakoribb 
jogsértés, hogy a közszolgáltatók az üzletsza-
bályzatukat a nyitóoldalról nem teszik közvet-
lenül elérhetővé.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozá-
si Hivatal: A Hivatal hatásköréből ki kell, hogy 
emeljük a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet új előírását, amely szerint a víziköz-
mű-szolgáltató az üzletszabályzatát évente 
köteles felülvizsgálni. Az üzletszabályzat felül-
vizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok 
és a kapcsolódó szabályzatok változására és a 
víziközmű-szolgáltató által alkalmazott műkö-
dési gyakorlatból eredő változásokra, valamint 
szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat 
során a víziközmű-szolgáltató megállapítja, 
hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat 
tartalmát lényegesen érinti, köteles a módo-
sítást átvezetni és a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt üzletszabályzat tervezetét 

haladéktalanul benyújtani a Hivatalhoz jóvá-
hagyásra.

Adatvédelem, adatbiztonság 2018
2016. április 27-én kihirdetésre került az Euró-
pai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es, a 
személyes adatok kezeléséről, védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete.

A rendeletet 2018. május 25-től valamennyi 
uniós tagországban kötelezően alkalmazni kell. 

A rendelet Magyarországon is automatiku-
san érvénybe fog lépni, és ezzel hatályát veszíti 
az eddigi adatvédelmi szabályozás, a 2011. évi 
CXII. törvény az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról.

A számos új követelményt megfogalmazó 
szabályozás több területen is érdemi változást 
hoz. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a 
rendelet jelentősen kibővíti a személyes ada-
tok körét, így most már személyes adatnak mi-
nősül minden olyan azonosított vagy beazo-
nosítható személyre vonatkozó adat, amely az 
illető privát, szakmai vagy közösségi, társadal-
mi tevékenységére vonatkozik. Így személyes 

adat sok más egyéb mellett a név, a születési 
és egészségügyi adatok, a bankszámlaszám, a 
jövedelem, a helymeghatározó adat (GPS), az 
e-mail-cím, telefonszám (vállalati és magán is), 
a levelezési cím, de akár egy közösségi oldalon 
található profilra mutató link és az IP-cím is.  

Egyes intézményeknek a jelenlegi szabá-
lyozás szerint is jelenteniük kell, ha személyes 
adatok szivárogtak ki tőlük. Az új jogszabály 
túlmegy ezen, és átfogó bejelentési kötelezett-
séget vezet be, így a jövőben minden súlyo-
sabb incidenst 72 órán belül jelenteni kell az 
adatvédelmi hatóságnak.

Az EU nagyon komolyan veszi az adat-
védelem kérdéskörét tekintettel arra, hogy a 
felsorolt rendelkezések nem ajánlások, hanem 
szigorúan szankcionált előírások. Az az intéz-
mény vagy vállalat, amely megszegi a szabá-
lyokat, rendkívül magas büntetésre számíthat.

ügyfélszolgálat menüsorrendjének első helyére 
tenni, továbbá biztosítani kell az ügyfélszolgála-
ton a hangfelvétel meghallgatását. 

A leggyakoribb jogsértés még mindig, 
hogy nem kap azonosítószámot a felhasználó/
fogyasztó, vagy azt olyan sebességgel mond-
ja az automata, hogy képtelenség feljegyezni. 
Gyakori probléma, hogy több esetben annyira 
bonyolult menüstruktúrát alkalmaznak a köz-
szolgáltatók, hogy a felhasználók/fogyasztók 
nehezen találják meg a számukra megfelelő 
ügyintézőt. Ha a hívásuk sikertelen, több eset-
ben panaszlevélben keresik meg a közszolgál-
tatót, amely viszont már írásbeli választ igényel. 
Az így „generált” ügyekre több időt kell fordítani, 
mint ha azt telefonon keresztül intézték volna. 
Az öt percen belüli hívásfogadás szerencsére az 
esetek túlnyomó többségében már megvalósul, 
de korábban nagyon gyakran azzal követett el 
jogsértést az adott közszolgáltató, hogy sokáig 
várakoztatta a felhasználót/fogyasztót.

Panaszfórumok: Ha panaszt vizsgál a szol-
gáltató, a válaszlevélnek tartalmaznia kell, 
hogy a felhasználó mely hatósághoz vagy bé-
kéltető testülethez fordulhat jogorvoslatért. 
Fontos kiemelni, hogy a panaszfórum-tájékoz-
tató mindig igazodjon a fogyasztó lakóhelyé-
hez vagy tartózkodási helyéhez. A jogalkotói 
szándék ugyanis az, hogy a fogyasztó a lakóhe-
lyéhez, tartózkodási helyéhez minél közelebb 
lévő hatóságnál, békéltető testületnél intéz-
hesse ügyét.

A leggyakoribb jogsértés, hogy a köz-
szolgáltató vagy nem tüntet fel jogorvoslati 
fórumot, vagy nincs tekintettel a felhasználó/
fogyasztó lakóhelyére, és a vállalkozás székhe-
lye szerinti jogorvoslati fórumokat tünteti fel 
válaszlevelében. A jogsértések között meg kell 
említeni azokat is, amikor a közszolgáltatók 
több oldalon részletezik a jogorvoslati ható-
ságokat, békéltető testületeket akár országos 
szinten, a felhasználó/fogyasztó pedig „választ-
hat”, hova fordul, természetesen ez a „megol-
dás” is jogsértő. A közszolgáltatónak egyértel-
műen meg kell adnia a jogorvoslati hatóságok 
vagy békéltető testületek elérhetőségét, még-
pedig azokét, amelyek a felhasználó/fogyasztó 
lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez a 
legközelebb esnek.

A szolgáltató válaszlevelében tájékoztatja 
a felhasználót arról is, hogy a konkrét ügyben a 
fogyasztói jogvita rendezése érdekében igény-
be veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

A fogyasztóvédelmi törvény idézett előírá-
sa 2015. szeptember 11-től hatályos, és számos 
estben problémát jelent a közszolgáltatóknak 
még ma is, hiszen ha biztosítani kell a panasz-
fórum-tájékoztatót, akkor miért kell nyilatkozni 

Ügyfélszolgálat a Délzalai Víz- és 
Csatornamű Zrt-nél

Ügyfélszolgálat az ÉRV Zrt-nél
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www.xylem.hu

DUGULÁSMENTES HIDRAULIKA

SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁG

FELÜGYELETMENTES MŰKÖDÉS

TÖBB MINT 100 ÉV TAPASZTALAT

®
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Godwin NC szivattyúk 
közüzemi alkalmazásokhoz

A világ egyik legmegbízhatóbb 
önfelszívó szivattyúja, öntisztuló Flygt 
„N” hidraulikával

A Godwin szivattyúk rugalmas 
felhasználási lehetőségeiknek köszön- 
hetően a közüzemi alkalmazások széles 
körében bevethetőek. 

Szennyvíz bypass
A szennyvízcsatorna-hálózat üzemel- 
tetése során gyakran fordul elő  
olyan meghibásodás, mely azonnali  
beavatkozást igényel, így sok eset- 
ben a vezeték-szakasz kiváltásáról  
is gondoskodni kell.
A bypass céljára használt szivattyúk 
legfőbb követelménye, hogy minden 
körülmények között a legegyszerűbben 
munkába állíthatóak legyenek. Az 
elektromos hálózattól független, 
felügyeletmentes működés hozzájárul 
ahhoz, hogy a szakemberek a hiba 
elhárítására koncentrálhassanak.

Medence leürítés
A szennyvíztelepeken lévő medencék 
karbantartása és javítása nem egyszerű 
feladat, hiszen a benne lévő technológiához 
való hozzáférés csak a teljes leürítés után 
lehetséges.
Alapvető fontosságú, hogy a kiesett 
üzemidő a lehető legrövidebb legyen.
A Godwin szivattyúk gyors telepít-
hetősége és nagy teljesítménye lehe- 
tővé teszi a medencék gyors leürítését, 
ezáltal az állásidő minimálisra csökkenthető.

Egyéb felhasználási területek 
Az előbbieken túl a Godwin szivattyúi 
jó választás az olyan alkalmazásokra, 
mint például rothasztó tisztítás,  eseti 
csapadékvíz szivattyúzása, vagy éppen 
vészhelyzetek elhárítása.

Dugulásmentes Flygt “N” technológia
A szennyvízben található szálasanyagok 
eltömíthetik a járókereket, ami magasabb 
üzemanyag- és energiaköltséghez és nem 
tervezett javításokhoz vezet. Az öntisztuló 
Flygt „N” technológia már több mint 
300.000 szivattyúban bizonyított szerte 
a világon, biztosítva a folyamatos magas 
hatásfokot. A Dri-Prime® technológia 
kiegészülve a Flygt „N” hidraulikával 
egyedülálló hatékonyságot biztosít a 
hordozható szivattyúk között.

Testreszabott megoldások
A dízel szivattyúk telepítése egyszerű: 
csak szállítsa a helyszínre, csatlakoztassa 
a csöveket és indítsa el. A beépített 
üzemanyagtartály akár 12 órán keresztül 
biztosítja a működést, szükségtelenné téve 
az éjszakai felügyeletet.
A szivattyú alapkeretre szerelt vagy 
utánfutóra épített kivitelben egyaránt 
elérhető. Praktikus megoldás a zárható, 
zajcsökkentő burkolat, mely csendesebb 
működést biztosít, és véd az illetéktelen 
hozzáférés ellen. Ezáltal a közterületen 
alkalmazott szivattyú sem igényel külön 
felügyeletet.

MINIMÁLIS LEÁLLÁS,  
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

Xylem Water Solutions Magyarország Kft. 
2045, Törökbálint, Tópark u. 9.

Tel.: 23/445-700
E-mail: xylem.kft@xyleminc.com

Web: www.xylem.hu

Jellemzők 

• „Dri-Prime®” automatikus önfelszívó 
rendszer – nem szükséges sem a 
szívócső feltöltése, sem lábszelep; 
folyamatos légtelenítés szürcsölés 
esetén

• Flygt „N” hidraulika a 
dugulásmentességért és folyamatosan 
magas teljesítményért

• Olajtérben futó csúszógyűrűs tömítés 
– szárazonfutási képesség és alacsony 
fenntartási költség

• Elektromos vagy dízel motorok – 
a vonatkozó emissziós normáknak 
megfelelően

• Maximális felszívási mélység: 8,5 m

• Utánfutóra vagy alapkeretre szerelt 
kivitel
• Nyitott, vagy behatolásvédett zárt, 
hangszigetelt változat 
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