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Már 2009 végén, egy átfogó víziközmű-
törvény megalkotásáról indult szakmai 
munka során igényként merült fel, hogy 
egy a jövőben létrehozandó víziközmű-
főhatóság döntéseinek megkönnyítése, 
valamint az árszabályozás kialakítása 
érdekében szükséges lenne olyan 
informatikai rendszer kialakítására, amely 
a reménybeli főhatóságot vagy más 
kormányzati döntéshozókat lehetőség 
szerint objektív adatokkal látna el. Annak 
érdekében pedig, hogy a szolgáltatók, 
illetve az ellátásért felelősök eleget is 
tegyenek ennek az adatszolgáltatásnak, 
meg kellene teremteni az ehhez szükséges 
jogi szabályozást is.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a további-
akban: Vksztv.) VII. fejezete külön rendelkezett az adatszolgáltatási kö-
telezettségről. A törvény 60.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a Hivatal 
jogosult többek közt a szolgáltatóktól és az ellátásért felelősöktől adat-
szolgáltatást kérni. Ugyanezen § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy a 
Hivatal adatbekérése táv-adatszolgáltatás útján is történhet. 

A víziközmű-szektorban 2011-ben kezdődött ágazati integrációs fo-
lyamat eredményeképp a víziközmű-szolgáltatók száma a tizedére csök-
kent. Az uniós forrásokból számos zöldmezős beruházás került és kerül 
megvalósításra. Az új beruházások mellett egyre sürgetőbb feladatot 
jelent azonban a víziközmű-rendszerek hosszú távú felújítására és pót-
lására vonatkozó igények kielégítése. A korábbi célok – így elsősorban a 
rezsicsökkentés fenntartásának – megvalósítása és megtartása mellett 
szükséges újragondolni az ágazat stratégiai célkitűzéseit és szervezeti 
működését. Ezen célokra is figyelemmel került sor a Vksztv. legfrissebb, 
2017. novemberi módosítására. 

A törvénymódosítás célja alapvetően három európai uniós és egyéb 
forrásból finanszírozott projekt megvalósítása érdekében szükséges 
jogalkotási feladat végrehajtása. E három projekt az Integrált Közcélú 
Víziközmű Adatbázis (a továbbiakban: IKVA), az okos mérési rendszerek 

bevezetése érdekében megvalósítható mintaprojekt, továbbá az Orszá-
gos Közhiteles Víziközmű Kataszter (VIKKA Projekt). 

E három közül jelen cikkben az IKVA kerül bemutatásra.

A 2014–2020 programozási időszakban a Közigazgatás- és Közszolgál-
tatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében 
kerül megvalósításra a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási 
szféra fejlesztése. A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az 
érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigaz-
gatáshoz történő hozzájárulása” EU-tematikus cél elérését támogatják. 
Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis című projekt a Közigazgatás- 
és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban a KÖFOP 2. 
prioritásán került nevesítésre.

Az elmúlt években mind a víziközmű-ágazat jogi szabályozását, 
mind az árszabályozást, mind az ágazat fejlesztésére irányuló uniós for-
rások felhasználását számtalan – jogos és jogtalan – kritika érte. Az IKVA 
várhatóan több területen is komoly segítség lehet, de legalábbis egy 
kezdő lépésként értékelhetjük a víziközmű-szolgáltatás stratégiai meg-
alapozása kapcsán. 

Az IKVA megvalósulásával a magyarországi víziközmű-szolgáltatás 
valamennyi eleméről, legyen az önkormányzati, állami vagy éppen köz-
műszolgáltatói tulajdonban, kezelésben, minden releváns információ 
rendelkezésre fog állni. 

Ez egyértelműen támogatni fogja az ágazat stratégiai tervezését, a 
fejlesztési források megfelelő elosztását, továbbá segítséget nyújthat a 
kormány által 2018. évtől működtetni kívánt Víziközművek Állami Re-
konstrukciós Alapjának kezeléséhez is. 

Az IKVA numerikus formában fogja tartalmazni a szolgáltatók gazda-
sági, műszaki, szervezeti adatait. Ezen túlmenően grafikus adatbázisban, 
térinformatikai megjelenítéssel kerülnek rögzítésre a víziközmű-rend-
szerek főbb létesítményeit tartalmazó, országos kiterjedésű, digitális 
térképi állományok. Ebben az információs adatbázisban a rendelkezésre 
álló országos víziközmű-ágazati adatbázisok összekapcsolásra kerülnek, 
és a helyi közszolgáltatások feladatellátását meghatározó települési és 
víziközműrendszer-szintű információk rendelkezésre állnak minden 
önkormányzat és érintett közigazgatási és közszolgáltató szervezet 
számára. Ezen túl a közszolgáltatások közül a víziközmű-szolgáltatásra 
vonatkozó, települési szintű adatok az ország teljes területét lefedve, 
integrált formában dinamikusan kereshetővé, elemezhetővé válnak. 
Az IKVA jelentősége pont ebben mutatkozik meg: jelenleg nincs olyan 
országos szintű adatbázis, amely az említett adatokat egységes rend-
szerben tárolja, és alkalmas arra, hogy a rendszerben lévő elemző- és 
lekérdezőfunkciókkal teljes képet adjon az egyes víziközmű-rendszerek 
vonatkozásában feltöltött adatokról.

Az IKVA a víziközmű-szektor és a szektor irányításáért felelős köz-
igazgatási szervek számára új kihívásokat jelent. 
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Az IKVA – reményeink szerint – hiánypótló módon nyújt segítsé-
get az ágazati stratégiai célrendszer újragondolásához is azzal, hogy a 
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban a víziközmű-szolgáltatók és az 
ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét el-
látó szervezet érdekkörében rendelkezésre álló műszaki, gazdasági és 
szervezeti információkat begyűjti, és támogatást nyújt azok feldolgozá-
sához, elemzéséhez és értékeléséhez. 

A „szakmai” támogatáson túl mondhatjuk azt is, hogy az IKVA egy 
apró lépés abba az irányba, hogy a mai informatikai tudást és az infor-
matika által nyújtott lehetőségeket a vízszolgáltatás, a csatornarendsze-
rek működtetése területén is hasznosítani tudjuk.

Az IKVA elősegíti a bürokráciacsökkentést is: egy olyan egységes, 
modern, stabil és hivatali munkát segítő adatbázis jön létre, amely nél-
külözhetetlen a víziközmű-szolgáltatás területén hatósági feladatokat 
ellátó szervezetek irányában, például a díjmegállapítási jogkört gyakor-
lók vagy az egyéb ágazati feladatokat, közműszolgáltatásokat végzők 
tekintetében egyaránt. A rendszer lehetővé fogja tenni, hogy a víziköz-
mű-szolgáltatók a Hivatal részére történő adatszolgáltatást egyablakos 
rendszerben nyújtsák be, automatikus módon, továbbá az érintett szer-
vezetek a rendszeren keresztül férjenek hozzá a szükséges adatokhoz, 
ami a tevékenységükhöz, a fejlesztési terveikhez és a működésükhöz 
szükséges. 

Az IKVA üzemeltetési feladatait a nemzeti fejlesztési miniszter a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft.-n (a továbbiakban: NFP) keresz-
tül látja el. 

Ahogyan azt említettem, az adatbázis számos, víziközmű-rendsze-
renként kigyűjtött gazdasági, műszaki, térképi adatot fog tartalmazni. 
Számos adatkapcsolat kerül kialakításra egyfelől az adatbázis felhasz-
nálóival (Hivatal, közigazgatási szervek), további nyilvántartásokkal, 
adatbázisokkal. Egy új ágazati adatbázis létrehozatalakor, amely ilyen 
komoly információmennyiséget fog tárolni, szükséges az adatvédelem 
témakörét is érinteni. 

A projekt pályázati felhívása tartalmaz számos, az információbiz-
tonsággal, adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályt, amelynek vizsgálata 
szükséges volt a projekt megvalósításához.  A KÖFOP keretében megva-
lósuló projektek komoly hangsúlyt fektetnek az elektronikus informáci-
óbiztonságra vonatkozó követelmények teljesítésére. 

Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét el-
látó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és 
hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek 
meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 8. §-a rögzíti, 
hogy „az európai uniós támogatásból, központi költségvetési támoga-
tásból megvalósuló fejlesztési projektek információbiztonsági követel-
ményeinek teljesítése során a projekt vezetője, a projekt tervezési sza-
kaszában a hatóság részére véleményezésre megküldi a fejlesztendő 
elektronikus információs rendszerre vonatkozó biztonsági osztályba so-
rolást, továbbá mindazon dokumentációkat, amelyek alapján a bizton-
sági követelmények megvalósulása ellenőrizhető a projekt teljes élet-
ciklusára nézve, ideértve az átvétel vagy teljesülés után az elektronikus 
információs rendszer használata során érvényesítendő elvárásokat is.”

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbizton-
ságáról szóló 2013. évi L. törvény 7. §-a pedig kimondja, hogy „annak ér-
dekében, hogy […] az elektronikus információs rendszerek, valamint az 
azokban kezelt adatok védelme a kockázatokkal arányosan  biztosítható 
legyen, az elektronikus információs rendszereket be kell sorolni egy-egy 
biztonsági osztályba a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezés-
re állás szempontjából. A biztonsági osztályba sorolás alkalmával – az 
érintett elektronikus információs rendszer vagy az általa kezelt adat bi-

zalmasságának, sértetlenségének vagy rendelkezésre állásának kocká-
zata alapján – 1-től 5-ig számozott fokozatot kell alkalmazni, a számozás 
emelkedésével párhuzamosan szigorodó védelmi előírásokkal együtt. A 
biztonsági osztályba sorolást a szervezet vezetője hagyja jóvá, és felel 
annak a jogszabályoknak és kockázatoknak való megfelelőségéért, a fel-
használt adatok teljességéért és időszerűségéért. A biztonsági osztályba 
sorolást a szervezet informatikai biztonsági szabályzatában kell rögzí-
teni. Az elektronikus információs rendszer bizalmasság, sértetlenség és 
rendelkezésre állás szerinti biztonsági osztálya alapján kell megvalósíta-
ni az [...] előírt védelmi intézkedéseket az adott elektronikus információs 
rendszerre vonatkozóan.”

Tekintettel arra, hogy ezen jogszabályi előírások teljesítése gyakor-
latilag a projekt támogathatóságának előfeltétele, így nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy az IKVA valamennyi, hatályos jogszabályi feltételnek 
megfelelő, az adatvédelem és az információbiztonság feltételeinek ma-
ximálisan megfelelő rendszer. 

Az adatok kezelése kapcsán amiről még érdemes szót említeni, az 
a közcélúság kérdése. Mit jelent a közcélúság az adatbázis felhasználói 
tekintetében? 

Önmagában az, hogy az adatbázis közcélú, nem jelenti azt, hogy 
mindenki számára megismerhetőek az abban szereplő adatok. Bár a 
részletszabályok még kidolgozás alatt vannak, a törvény szellemiségé-
ből arra következtethetünk, a közcélúságot itt inkább az állami, illetve 
a települési önkormányzati – törvényben meghatározott –, víziköz-
mű-szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása felől kell megközelí-
teni. A közcélúság mint cél tehát nem a felhasználói kör tekintetében 
fogalmazódik meg. Az IKVA a víziközmű-szolgáltatás mint közszolgálta-
tás minőségének javítására hivatott, és ennek érdekében, a közfeladatok 
ellátásának javítása érdekében szolgáltat majd adatokat az adatbázis fel-
használói számára.  

Természetesen az lett volna az ideális, ha a törvénymódosítás úgy 
kerül bemutatásra, hogy azzal együtt már a végrehajtásra kiadott kor-
mányrendeletet is ismertetni tudjuk, ez azonban a tárcaközi egyezteté-
sek jelenlegi szakasza alapján valószínűleg csak a tavasz során jelenik 
majd meg. A végrehajtási jogszabályok már csak azért is nagy érdek-
lődésre tarthatnak számot az üzemeltetők részéről, mivel ezek fogják 
meghatározni, mennyiben érinti majd az IKVA a beruházók, ellátási fele-
lősök és elsősorban a szolgáltatók kötelezettségeit a gördülő fejlesztési 
terv elkészítésével kapcsolatosan. 

A végrehajtási jogszabályok megjelenését követően egy újabb – 
egyben átfogóbb – cikkel jelentkezünk majd az IKVA kapcsán.


