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Egy kis számtan után meglepő a végeredmény: 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény kihir-
detését követően 31 alkalommal, míg a végre-
hajtási rendeletnél 18 esetben lépett hatályba 
valamilyen módosítás. A majd 50 módosítás 
folyamatos többletmunkát, terhet jelentett va-
lamennyi víziközmű-szolgáltató számára, a 
jogi környezet állandó változásából származó 
működési bizonytalanságról, illetve a sokszor 
megjelenő többletköltségekről nem is beszél-
ve. Sokan gondolják úgy, hogy amikor a dön-
tés-előkészítők, illetve döntéshozók elfogadnak 
valamit, akkor csak a módosítás végeredmé-
nyére gondolnak, és talán arra kevésbé, hogy a 
változtatásokat miként, mennyi idő alatt, meny-
nyiért és miből lehet elérni, és mik a valódi kö-
vetkezmények rövid, illetve hosszú távon.

Az írás terjedelmi korlátai miatt elsősorban 
az ügyfélszolgálati-számlázási tevékenységet 
érintő jogszabály-módosításokból szemezge-
tünk. Előtte azonban néhány szó arról, hogy 
a jogszabályi változások milyen „egyéb” mun-
kákkal járnak. 

A Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzat 
kiváló eszköz arra, hogy összefoglalja a felhasz-
nálókat érintő információkat, és vita esetén ez 
a dokumentum jelenti a hivatkozási alapot 
mind a felhasználói, mind pedig a szolgáltatói 
oldalon. Azaz jelentené, ha folyamatosan hatá-
lyos lenne. Úgy gondoljuk, más is esett abba 
a „csapdába”, hogy beadta jóváhagyásra az 
átírt üzletszabályzat-tervezetét, de időközben 
(még jóváhagyás előtt) újra módosult a tör-
vény vagy a végrehajtási rendelet, és a módosí-
tási munkát kezdhette elölről. Ilyen esetekben 
lehet vitatkozni azon, hogy akkor most a régi 
és hatályos üzletszabályzat szerint dolgozunk, 
vagy az új jogszabályi előírások alapján elkészí-
tett, de még jóvá nem hagyott üzletszabályza-
tot vesszük alapul. 

A jogszabályi változások rengeteg több-
letmunkát jelentettek az üzletszabályzat szint-
jén, hiszen belső egyeztetések sora szükséges 
ahhoz, hogy az új követelményeket átemel-
jük. (S akkor még nem is beszéltünk a 20 na-
pos, honlapon történő véleményeztetésről). 
A szabályozási bizonytalanság nemcsak az 
üzletszabályzat területén igaz, hanem a belső 
szabályzatok, előírások, formanyomtatványok 
tekintetében is. Ezekbe is be kell építeni a vál-
tozásokat, ami szintén időigényes munka. S 
amíg az üzletszabályzat jóváhagyása kérdéses, 
addig a belső előírások tartalma is kérdőjeles, 
hiszen ha az üzletszabályzatot módosítani 
kell, akkor valószínűleg a belső szabályzatok is 
korrigálásra szorulnak. Ezekhez társul a belső 
oktatások sora és a változtatások beültetése a 
gyakorlatba. A permanens jogszabályváltozá-
sok adta feladatok miatt néha már nem látjuk 
az erdőt, azaz magát a szolgáltatást. Azonban 
ne gondoljuk, hogy csak nekünk, a felhaszná-
lóknak is gondot okoz a bizonytalanság, a vál-
tozások követése és megértése.  

Elsőként a rezsicsökkentésről beszéljünk. A 
rezsicsökkentést érintő törekvések elején már 
sejtettük, hogy a víziközmű-szolgáltatás sem 
marad ki a sorból. Nálunk ez több mint évi 600 
millió forint bevételkiesést jelent. S ha még 
ehhez hozzáadjuk a közművezeték-adót és a 
felügyeleti díjat, akkor már több mint 1 milliárd 
forintnál járunk. Azonban a  rezsicsökkentésnek 

további járulékos költségvonzatai is voltak, hi-
szen a számlázási programot is módosíttatni 
kellett, és az érintett munkatársak munkaide-
jéről (teszteléssel együtt) se feledkezzünk meg. 
A felhasználók sűrűn érdeklődtek: hogyan kell 
értelmezni?, miért annyi a megtakarítás?, a 
megtakarítást miért nem kapja vissza? S hogy 
ne feledkezzünk meg a rezsicsökkentésről, havi 
gyakorisággal rezsicsökkentést érintő adatszol-
gáltatási kötelezettség is van, amihez persze kü-
lön program fejlesztésére volt szükség.

Nem sokkal a rezsicsökkentéses törvény 
megjelenését követően hirdették ki az egy-
séges közszolgáltatói számlaképről szóló tör-
vényt, mely újabb jelentős többletmunkát és 
kiadást (programfejlesztés, tesztelés) jelentett 
a társaságoknak. Ennek kapcsán számtalan 
reklamáció érkezett hozzánk, miért így néz ki, 
a régit legalább értettem stb. És mennyibe ke-
rül! Korábban egy féléves ciklusban volt egy el-
számoló számla, egy másik borítékban öt rész-
számla. Most meg a kettő helyett négy boríték 
kézbesítendő, mert a sok papír két borítékban 
nem fér el. Papírtöbblet, munkatöbblet, dupla 
kézbesítési költség. 

A következő a védendő felhasználók ügye, 
ami a víziközmű-vállalatok többségének életé-
ben nem jelentett feltétlenül új dolgot, hiszen 
nálunk is az volt a korábbi eljárásrend, hogy 
aki kérte – függetlenül a rászorultságtól, illető-
leg a fogyatékosságtól –, ugyanolyan  mértékű 

jOgSZABÁLyVÁLTOZÁSOK 
SŰRŰjÉBEN
SEMMI SEM ÁLLANDÓ, CSAK A VÁLTOZÁS MAgA 

Hérakleitosztól kölcsönözve az elhíresült mondást, ezúttal 
nem azokra a nagy változásokra gondolunk, melyek 
mindig bekövetkeznek, mint például bekövetkeztek 1990-
ben az önkormányzati, vagyonátadási stb. törvény, majd 
2011-2013-tól a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, 
illetve végrehajtási rendelet hatására. Ezek a jogszabályok 
az ágazat működését merőben új alapokra helyezték, 
amiket lehet vitatni, de mi nem fogunk. Azt szeretnénk 
csupán felvillantani – így egy csokorba szedve –, hogy 
mit jelentenek azok a szűnni nem akaró jogszabály-
módosítások, amiket mi nap mint nap a bőrünkön érzünk. 
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részletfizetési lehetőséget, illetve fizetési ha-
ladékot kapott, mint amit a jogszabály előírt. 
Miért ne tettünk volna így? A felhasználó, akár 
rászorulónak minősíthető, akár nem, fizetni 
akart. Miért ne segítettük volna ezt elő min-
denkinél? Gondoltuk, teljesítjük a törvényben 
előírtakat, minek külön igazolás, kérelem, elbí-
rálás, nyilvántartás stb. Tévedtünk (most is). A 
felhasználó ugyanazt kapja – akár ilyen, akár 
olyan –, mint korábban, de sokkal, de sokkal 
több munkával, költséggel és papírral, adatvé-
delmi gondokkal.

Evezzünk át a víziközmű-fejlesztési hozzá-
járuláshoz. Azzal kezdhetjük, hogy az új jog-
szabályi előírások megszüntették a korábbi, 
jól bevált gyakorlatot, miszerint a szolgáltató 
szedte be és használta fel a víziközmű-fejlesz-
tésből befolyt összeget. Az előírások viszont 
új – sokszor nem is egyértelmű – helyzetet 
teremtettek. A szolgáltatók feladatkörébe tar-
tozott az adminisztráció, az előkészítés, a kon-
tingensmegállapodások megkötése, viszont a 
felhasználóknak az érintett önkormányzatok 
felé kellett a befizetést teljesíteni. Ebben a 
felállásban már azt is nehéz volt nyomon kö-
vetni, hogy ki és mikor fizetett. Ezek az elő-
írások szerencsére nem maradtak így, mert a 
jelenlegi szabályozás szerint a víziközmű-fej-
lesztési hozzájárulást már a szolgáltató a saját 
nevében és javára szedi be, és az felhasznál-
ható az üzemeltetési szerződésből fakadó fel-
újítási, pótlási és beruházási kötelezettségek 
teljesítéséhez, persze összhangban a Hivatal 
által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekkel. 
Ez a változtatás kedvező irányba fordult, de a 
vagyonjogi átadás bonyolultsága továbbra is 
nehezíti az ügymenetet. A víziközmű-fejlesz-
tési hozzájárulás mértékének újbóli megálla-
pítása azonban még most is várat magára, ki 
tudja, meddig. Sőt, a 2017. július 1-től hatályos 
előírásoknak köszönhetően az előírt 32 mm-es 
átmérőjű vízbekötésnél, illetőleg 160 mm-es 
átmérőjű csatornabekötésnél az érintetteknek 
nem kell fizetni víziközmű-fejlesztési hozzájá-
rulást. Ez az ingyenesség vízigény-növekedést 
is generálhat, hiszen ingyen van, így megpró-
bálok többet kérni, függetlenül attól, hogy fel-
használom-e vagy sem. 

Markáns változás volt tavaly, hogy a jog-
szabályban meghatározott bekötési munkákat 
kivitelezési jogosultsággal rendelkező, „külső” 
vízvezeték-szerelő is elvégezheti, akivel a szol-
gáltató köteles együttműködni. Nem tudjuk, 
kinek mi a tapasztalata, de az biztos, hogy szá-
mos problémát és nyitott kérdést vet fel ez a 
vállalatok életében. Ilyen a szolgáltatóval való 
együttműködés, a kapcsolódó munkák össze-
hangolása, a felhasznált anyagok, szerelvények 

minősége, és akkor még a felelősségi és garan-
ciális kérdésekről nem is beszéltünk. Mert hiá-
ba a jogszabályba épített garancia, a felhaszná-
ló gond esetén bennünket keres.

A vízmérők hitelességi idejének változása 
szakmailag vitatott pontja a módosításoknak. 
A szektorban már abban a kérdésben is meg-
oszlanak a vélemények, hogy jó-e vagy rossz 
nekünk, hogy a hitelesítési idő megnőtt. Sokan 
sokféle érvvel álltak ki a nyolcéves időtartam 
támogatása mellett, és voltak, akik szerint ez-
zel nekünk csak problémánk lesz. Ha igaz, hogy 
idővel a mérő lassabban forog, és több víz 
megy át rajta, mint amennyit megmér, akkor 
az a felhasználó javára téved. A visszamérések 
a vízminőségtől és a mérőberendezés típusá-
tól függően hol ezt, hol a fordítottját igazolták. 
Emiatt új „cserestratégiát” kellett kialakítani, 
ami vagy beválik, vagy nem. 

A viták nyugvópontra jutottak azáltal, 
hogy a jogszabály megengedi a nyolc éven 
belüli cserét is, amennyiben a szolgáltató ezt a 
körülményei függvényében indokoltnak tartja, 
és üzletszabályzatában rögzíti.

Írhatnánk még a házi szennyvízátemelők 
kezelésével, villamosenergia-ellátásával kap-
csolatos kérdésekről, problémákról, de ebbe 
most nem vágunk bele, mert ez külön misét 
érdemelne.

Viszont szót kell ejtenünk az „ingyenes” be-
kötésekről. A megjelenő költségteher mellett 
nagyobb gondot okozott a médiából ömlő 
félretájékoztatás, mert sokan gondolták, igaz, 
eddig nem kötöttem be a telket, de ha ingyen 
van, gyerünk! Mi pedig magyarázhattuk a jog-
szabályt mutogatva, hogy ez csak részben igaz, 
vannak a bekötésnek olyan elemei, melyekért 
továbbra is fizetni kell. 

Ez azt jelenti, hogy egy nyolcméteres, „át-
lagos” lakossági vízbekötés 80-100 ezer forint-
jából mintegy 15 ezer forintot spórolhat meg a 
felhasználó. Arról, hogy ezt a 15 ezer forintot 
a szolgáltató miből finanszírozza, nem szólt a 
jogszabály-változtatás.

Nézzük most a vízmérő-leolvasás szabálya-
inak változását. Korábban a sikertelen leolva-
sást követően két hónapon belül tértivevényes 
levélben kötelesek voltunk a felhasználó figyel-
mét felhívni a leolvasás legfeljebb két hónapon 
belüli ismételt elvégzésének várható idejére. 
Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyez-
tetési lehetőség során választható leolvasási 
időpontnak legalább két napon 7 órától 20 
óráig tartó időtartamot is kellett tartalmaznia. 
Ez 2016 szeptemberében úgy változott, hogy 
a sikertelen leolvasást követően legfeljebb 30 
napon belül a kibocsátott számlában, rögzített 
telefonhívással vagy egyéb igazolható módon 

kellett felhívnunk a felhasználó figyelmét a le-
olvasásra, már csak heti egy munkanapon 20 
óráig biztosítva lehetőséget számára. A jog-
alkotó könnyíteni akart a helyzetünkön azzal, 
hogy nemcsak tértivevényes levélben ad le-
hetőséget az értesítésre, hanem más módon 
is, és az esti időszakra heti két nap helyett egy 
munkanapot jelölt meg. Ez valóban könnyebb-
ség, de nem oldotta meg a gondjainkat, mert 
főleg a városokban a mérőállomány 20-30%-át 
teljesen lehetetlen leolvasni, amit csak részben 
pótol a felhasználói mérőállás-bejelentés. Így 
ez az értesítés és pótleolvasás rendkívül költ-
séges. Az azonban nincs rögzítve a jogszabály-
ban, hogy erről kell-e számlát kiállítanunk, és 
ha igen, mikor.

A vízmérőcsere szabályai kezdetben élet-
szerűtlenek voltak, a jogalkotók ragaszkodtak 
a cserét 15 nappal megelőző írásbeli értesítés-
hez, majd 2016-ban belekerült a jogszabályba 
az előzetes értesítés nélküli csere lehetősége. 
Szerencsére, hiszen természetes, hogy a víz-
mű szerelője vagy a helyi gépész sok esetben 
otthon találja a felhasználót, és végre is tudja 
hajtani a cserét. Ez egyértelműen pozitív vál-
toztatás volt, gördülékenyebben haladhatunk 
az éves csereterv végrehajtásával. Mi megért-
jük és tudomásul vesszük a késő délutáni, esti 
cserék lehetőségének biztosítását, de az is ide 
tartozó, hogy ez külön költségeket jelent a 
szolgáltató számára. 

A fagyott vízmérő elszámolási szabályai 
korábban egyértelműek voltak. Ha a vízmérő 
szerkezetének rongálása vagy a felhasználó 
egyéb felróható magatartása miatt az elszá-
molt víz mennyiségét méréssel nem lehetett 
megállapítani, az elszámolt vizet a bekötési 
vízmérő térfogatárama alapján számítással kel-
lett megállapítani. Ez volt az úgynevezett 500 
órás szabály. Ez azonban egyszer csak kikerült 
a jogszabályból. Hogy ennek mi volt az oka, azt 
nem tudjuk, de azt igen, hogy ettől kezdve töb-
ben többféleképpen számolják el a fagyott víz-
mérőn átfolyt vízmennyiséget. Van olyan szol-
gáltató, ahol kiszámlázzák, amit a mérő mutat, 
van, ahol a hibás mérés kategóriájába sorolják, 
és van, ahol minden esetet egyediként kezel-
nek. Már azt sem könnyű megállapítani, hogy 
volt-e elfolyás. Hogy ez a felhasználónak ked-
vező vagy kedvezőtlen? Ez attól függ, az ország 
melyik pontján lakik… A szolgáltató számára 
azonban ez mindenképpen többletköltség.

A fentiekkel ellentétben a jogszabály 
2016-ban rendezte a házi ivóvízhálózaton be-
következő hibáknál az ivóvíz elszámolásának 
módját. Eleinte, a regula megjelenésekor nem 
volt egyértelmű, hogyan kell elszámolni a víz-
mennyiséget egy belső csőtörés során, majd 
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a  jogalkotók módosítottak ezen, és a megelő-
ző 12 havi átlagfogyasztás alapján lehetett 
kiszámlázni azt. Ezt a szabályt 2015 év végén 
módosították, és azóta a házi ivóvízhálózati 
hibák esetén a vízdíjat a felhasználónak teljes 
egészében ki kell fizetnie. Ez számunkra pozitív, 
nyilván az ügyfél ennek nem feltétlenül örül. 

Elérkeztünk az ügyfélszolgálatoknál gyak-
ran megjelenő felhasználóváltozás rendezésé-
hez. Az új, 2017-es szabályok alapján 30 helyett 
már csak 15 nap áll a felhasználó rendelkezé-
sére a változás bejelentésére, igaz, most már 
birtokátruházástól számítva. Sajnálatos módon 
megszűnt az egyetemlegesség, de megkaptuk 
az új felhasználó korlátozásának jogát és az el-
lenőrzési kötelezettséget. Mondanánk, hogy ez 
így pont rendben van, de ez nem igaz. Vélemé-
nyünk szerint a felhasználók többsége – persze 
tisztelet a kivételnek – még 30 napon belül sem 
nagyon ért el hozzánk, pláne nem 15 napon be-
lül. És mi mint szolgáltatók minden egyes válto-
zást követően ki kell, hogy menjünk a helyszínre 
ellenőrizni. Akkor is, ha indokolt, és akkor is, ha 
nem. Igen, tudjuk, hogy a többi közszolgáltató 
már évek óta ezt a példát követi, de talán kapa-
citásban és finanszírozásban is jobb helyzetben 
vannak. Ez sokba kerül, és elmondhatjuk, hogy 
az esetek nagyon csekély részében találunk hi-
bát, hiányosságot. Arról nem is beszélve, hogy 
emiatt új ellenőröket is fel kellett vennünk. Az 
elhalálozás miatti átírás rendezése is megjelent 
új elemként. Az irány jó, erről beszélni kell, a 
kérdés inkább az, hogy egy halotti anyakönyvi 
kivonat – merthogy a jogszabály csak ezt írja elő 

– elegendő-e az átíráshoz. Az, aki bejön a nevére 
íratni a felhasználási helyet, nem kell, hogy iga-
zolja a jogállását az ingatlannal kapcsolatban? 
És ha több örökös van, akkor nem kell a részük-
ről hozzájáruló nyilatkozat? 

„Az okos mérési rendszerek bevezetése ér-
dekében a víziközmű-szolgáltatók okosmérésre 
vonatkozó mintaprojekteket folytathatnak.” A 
felhasználók a mintaprojektek végrehajtásában 
kötelesek együttműködni, és a mintaprojekt 
műszaki előfeltételeit biztosító mérő felsze-
relését tűrni, de bizonyos esetben ezt megta-
gadhatják. Az iránnyal semmi probléma, a mai 
modern technológiák megjelenésével nekünk 
is lépnünk kell előre, és ez még mindig jobb 
elképzelés, mint az együttes leolvasás, melynek 
teljesítése szinte lehetetlen lett volna. Az okos-
mérés finanszírozási és egyéb feltételeit azon-
ban meg kell teremteni, kérdés, hogy képes-e 
a cég és az ágazat életre hívni e feltételeket. Mi 
úgy látjuk, szükség volna valamiféle pályázati 
rendszerre. Megjegyezzük, hogy a havi leol-
vasás számunkra kedvező lenne, de ez érdemi 
eredményt igazán csak távleolvasással hoz.

A legújabb változás tavaly december 1-jén 
lépett életbe, mely szerint többhavi fogyasztás 
kiszámlázása esetén az esedékesség meghatá-
rozása során biztosítani kell, hogy a felhasználó 
a számlában szereplő összeget annyi havi rész-
letben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást 
a számla tartalmaz. A mondat többszöri átol-
vasása után több kérdés is felvetődik. A jogal-
kotó szándéka részben egyértelmű, azazhogy 
ha a szolgáltató például csak háromhavonta 
ad ki egy darab részszámlát, amely részszámla 
három hónap fogyasztását tartalmazza, akkor 
azt a felhasználónak ne kelljen egy összegben 
megfizetnie, hanem legalább háromhavi rész-
letet biztosítson rá a szolgáltató. Mivel egy 
számlának egy esedékességi ideje lehet, ezért 
itt csak részletfizetési megállapodásról lehet 
szó. Ez vajon vonatkozik az elszámoló számlák-
ra is? Hiszen azok általában egy évet vagy fél 
évet ölelnek fel… Vagy esetleg ez egy kényszer 
akar lenni abban az irányba, hogy mindenki 
adjon havonta részszámlát? De a következő 
mondat a jogszabályban az, hogy a részszámla 
mellőzésében a felek megállapodhatnak, és a 
részszámla darabszáma is előírás, minimum 3, 
maximum 11 darab. 

Azt, hogy mit hoz a víziközmű-szolgáltatás-
ról szóló törvény tavalyi novemberi módosítá-
sában az Integrált Közcélú 
Víziközmű Adatbázis (IKVA) 
létrehozása, még nem tud-
juk, de némi aggodalommal 
vegyes kíváncsisággal vár-
juk, különös tekintettel arra, 
hogy időközben – ettől füg-
getlenül – 2018. január 1-től 
elindult egy létesítmény- és 
objektumazonosítási rend-
szer működése is a vízjogi 
hatósági eljárásokban.

A felsorolás vége felé 
említést kell tennünk a 
FEF-ről, azaz a felhasználói 
elégedettségi felmérésről, 
amely még nem jogszabály, 
de az idei év egyik nagy fel-
adatát fogja jelenteni. A há-
rom pillérből álló felmérés 
minden vízmű számára ko-
moly munkát, ugyanakkor 
fontos tapasztalatokat fog 
jelenteni. Az alapfelmérés-
nél a MEKH által megbízott, 
felmérést koordináló cég 
megkeres bennünket, de a 
vízműveknek kell szerződést 
kötnie egy kutató céggel, 
mely a felméréseket szemé-

lyes  lekérdezéssel elvégzi, felmérendő a felhasz-
nálói elégedettséget a szolgáltatás egészéről. 
A második pillér, az időszakos felmérés során 
azokat a felhasználókat keresi meg a MEKH által 
megbízott felmérő cég telefonos lekérdezéssel, 
akik panaszkezelés révén kapcsolatba kerültek 
a szolgáltatóval a megelőző két hónapban. A 
harmadik, az azonnali felmérést a szolgáltató 
végzi. Itt specifikusan az ügyintézési módokra 
szabott kérdések vannak, a válaszadó azonban 
egyszerre többre is válaszolhat. 

Ahogy az elején is utaltunk rá, csak az álta-
lunk jelentősebbnek ítélt változásokról írtunk. 
Az összes jogszabályváltozás bemutatásához 
lehet, az egész Vízmű Panoráma is kevés lenne. 
Függetlenül ettől, ha valaki átolvasta a leírtakat, 
látja, hogy sok munkával teli időszak áll mö-
göttünk, és tudjuk, a jövőben sem maradunk 
feladatok nélkül. Ha mindez kevés lenne valaki-
nek, akkor elég, ha csak annyit mondunk, hogy 
GDPR, amiben már rendesen benne vagyunk.

Mindezek ellenére állítjuk, hogy szép és ér-
dekes a vízműves szakma. 

Kluge Ida Berta 6. o. víz világnapi rajza, Munkácsy M. Általános Iskola 
Székesfehérvár


