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Márialigeti Bence: A MaVíz megbízá
sából készítette el a Századvég Gazda
ság kutató Zrt. a 2016os hasonló doku
mentum aktualizálásaként a „Hazai 
vízi közműszolgáltatás helyzete – Tények, 
problémák, megoldási javaslatok – Fenn
tartható lesze a az ellátásbiztonság a 
jövőben” c. tanulmányát. Erről a tanul
mányról beszélgetünk Zarándy Tamással úrral, a Századvég Gazdaság
kutató Zrt. igazgatójával, az Energetikai üzletág vezetőjével, akitől elő
ször is azt kérem, hogy mint nem „ősvízműves”, mutatkozzon be néhány 
mondatban. 
Zarándy Tamás: Energetikával foglalkozom, mióta elkezdtem dolgozni, 
1990, vagyis a rendszerváltás óta. 20 évet voltam az aktuális minisztéri-
umban, melyet először Ipari Minisztériumnak hívtak, aztán sokféle neve 
volt. De ott is mindig az energetikai főosztályon voltam különböző po-
zíciókban, végigjártam a szamárlétrát, gyakornoktól a főosztályvezetőig. 
Rövid, de szakmába vágó kitérő után kerültem 2012-ben a Századvéghez, 
ahol az energetikai üzletágat vezetem.

A víziközmű-szolgáltatás és az energetikai szektor egyébként olyan 
hasonló párhuzamos, hogy mindegyik vezetékes szolgáltatás, ugyanak-
kor hatalmas különbségek is vannak. 

MB: Nézzük is meg a legfontosabbakat!
ZT: Az első, hogy a vízi közműből még az integrációs folyamat óta is 40 
működik. Mind gázszolgáltatóból, mind villamosenergia-szolgáltatóból 
3-3 van összesen: EON csoport, ELMŰ-ÉMÁSZ csoport, az NKM a villamos 
szolgáltatás területén és a Tigáz, EON, NKM a gázszolgáltatási szektor-
ban. Persze igaz, hogy ők nem 400-ról indultak, hanem 6-ról, így eleve 
kevesebb szolgáltató volt. De ettől a végeredmény nem változik. Miért 
is érdekes ez a kérdés?

Igen jól látszik, hogy azok a víziközmű-szolgáltatók vannak igazán 
nehéz helyzetben, ahol az egy km-re eső értékesített víz mennyisége és 
az 1 km-re eső fogyasztószám alacsony, vagyis a vidéki szolgáltatók. Nem 
azt mondom, hogy a városiak nagyon jó helyzetben lennének, de jelen-
tős különbségek vannak a lefedett területek között. Ez ugyanígy igaz az 
áram- és gázszolgáltatásban is. Tehát egy vidéki régióban, ahol kevesebb 
a fogyasztó, nyilván költségesebb eljuttatni nemcsak a vizet, hanem a vil-
lamos energiát és a földgázt is. De mivel regionálisak a villamosenergia- és 
gázszolgáltatók, jellemzően úgy néz ki, hogy van bennük város, megye-
székhely, kistelepülés, egészen kis település, még tanya is. Ezzel szemben 
a vízszolgáltatásban sok esetben egy nagyvárost lát el egy vízszolgáltató, 
mondjuk Szegedet, Budapestet, Dunaújvárost, míg más esetekben vidé-
kies, falusias településeket. Míg a gáz- és villamosenergia-iparban ezek a 
területi jellemzők az igen nagy szolgáltatási területek miatt kiegyenlítőd-

nek, a vízágazatban ez nincsen meg. Ezért látjuk azt, hogy sok esetben 
egyes vízszolgáltató cégek nagy bajban vannak, más vízszolgáltató cégek 
pedig nincsenek annyira nagy bajban. Ez talán az egyik nagy különbség.

A másik nagy különbség az értékesített mennyiség megoszlása a 
fogyasztók típusa alapján. A vízágazatban a fogyasztók 4/5-e lakossági 
fogyasztó. Tudjuk, hogy a 2011-es árbefagyasztás, a 2013-as rezsicsök-
kentés óta árat nem lehetett emelni a lakossági körben. Ez igaz ugyan 
az energiaszolgáltatás esetében is, de az arányok jelentősen eltérnek: a 
villamosenergia-szolgáltatásban az összes értékesített mennyiség egy-
harmada lakossági, a többi piaci alapon kerül értékesítésre. Tehát nincsen 
annyira kiszolgáltatva a szolgáltató, mint a víziközmű-szolgáltatás terüle-
tén. Utóbbinál ugyanis pont fordított az arány: mindösszesen 70-80%-a 

az értékesített mennyiség-
nek lakossági, tehát kötött, 
szemben az energiaszek-
tor 33%-os arányával.

A harmadik jelentős 
kérdés a tulajdonosi kér-
dés: kinek a kezében van 
az eszköz. Míg az energia-
szektorban a szolgáltatók 
maguk birtokolják az esz-
közöket, a víziközmű-ága-
zatban az eszközök az 
önkormányzatok, az ál-

lam kezében vannak. Ez egy nagyon speciális helyzet, hiszen a víziköz-
mű-szolgáltatóktól elvárják, hogy szolgáltassanak, a felújításokban, 
rekonstrukciókban viszont az önkormányzatok lennének a felelősek. Eb-
ben a tanulmányban, amit most csináltunk, és ami a 2016 os tanulmány 
kiegészítése, nevesítésre kerül az a problematika, hogy az önkormány-
zatoknak és az államnak kellene a fejlesztéseket finanszírozniuk, hiszen 
a saját tulajdonukról van szó, de egyrészt nincsen erre pénzük, másrészt 
úgy gondolják, hogy a szolgáltatók szolgáltassanak úgy vizet, hogy min-
den rendben legyen, és ezért nem érzik magukénak a feladatot. Nem azt 
mondom, hogy a villamos- és gázszolgáltatók nem tudnák mire költeni a 
pénzt, de a rekonstrukciós feladatokban nincsenek ekkora lemaradások.

MB: Mennyire számít nagy különbségnek gazdálkodási szempontból, 
hogy az áram és gázszolgáltatóknál szabadpiac van? Aki effektív szol
gáltat fizikailag, nem biztos, hogy az ügyféllel is ő van kapcsolatban.
ZT: Az energiaszolgáltatók nincsenek annyira beszorulva a rezsicsökken-
tés miatt, mert a fogyasztók jelentős hányadánál piaci alapon történik az 
üzemeltetés, és bár szabályozott a hálózathasználat, de nincsen szociál-
politikai nyomás ennek az árszintjére. Ezért nem kell olyan szinten tartani, 
ami veszteséges lenne, a költséghatékonyság jobban érvényesíthető.

MB: Ha már a rezsicsökkentés szóba került, a másik ilyen nagy és fon
tos téma a vezetékadó. A tanulmány szintén részletesen foglalkozik vele, 
megemlítve azt, hogy jelentős különbségek vannak energiaszolgáltatók 
és vízszolgáltatók között.

a k t u á l i s

bibok attila 
PhD- hallgató 
Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem

a hazai víziközmű-
szolgáltatás helyzete

márialigeti bence
főszerkesztő



3v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 8 / 5

ZT: Igen, a vízszolgáltatóknál itt van egy további problémakör. Az áram- 
és gázszolgáltatás esetében egyszeresen fizetik meg a szolgáltatók azon 
vezeték használatának díját, mely elmegy az épületekig és fogyasztókig, 
és melyen a szolgáltatást végzik (hiszen egyetlen gázvezeték van, villamos 
vezetékből is hiába van három, mert három fázis, az egynek számít). Ezzel 
szemben a víz- és csatornázási műveknél egyszer a víz, egyszer a csatorná-
zás után is kell fizetni, tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy a 
vízellátást és a szennyvízelvezetést, tehát a víziközmű-szolgáltatást duplán 
kell megfizetni (adózni) a villamos- vagy gázszolgáltatáshoz képest. Ez az 
egyik része a problémakörnek. A másik része, hogy árbevétel-arányosan 
a vízszolgáltatók lényegesen magasabb díjat fizetnek vezetékadó formá-
jában. Az ő esetükben 5% felett van árbevétel-arányosan a vezetékadó, 
míg az energiaszolgáltatásban ez mintegy 1,5%. Itt tehát egy túladóztatás 
történik. Van egy másik érdekes olvasat is: a víziközmű-ágazatban, ellen-
tétben az energiaszolgáltatókkal, többségében önkormányzati, állami vál-
lalkozások működnek, míg a villamosiparban az EON, ELMŰ német tulaj-
donban van, kisebb részt képvisel az NKM. Végső soron tehát az a helyzet, 
hogy a magyar állam a saját cégeit, ill. az önkormányzatok cégeit adóztatja 
meg. Kicsit faramuci, mondhatni önellentmondásos ez a helyzet, melyben 
saját cégeinket adóztatjuk egy különadóval. Nem feltétlenül logikus ez az 
intézkedés, főleg, ha látjuk, hogy komoly problémák vannak. 

Ha már itt tartunk, nagyon érdekes, hogy ennek a tanulmánynak van egy 
kimutatása, melynek keretében azt néztük meg, hogyan alakulnak azok a 
speciális adóbevételek és támogatások, amelyekben a víziközmű- ágazat 

részesül. Itt azt látjuk, hogy az ágazat részére biztosított mintegy 36 Mrd 
Ft támogatással szemben áll 26 Mrd Ft-nyi speciális, csak a szektort sújtó 
adó (közműadó, energiaellátók különadója, környezetterhelési díj, ener-
giahivatali felügyeleti díj, vízkészlethasználati díj, innovációs járulék). A 
kettő, tehát a támogatás és a speciális adók különbsége volt a víziköz-
mű-szolgáltatók 2017-es évi összesített eredménye. Tehát 36 Mrd Ft támo-
gatást kapott a víziközmű-ágazat, miközben 26 Mrd Ft-ot vont el az állam 
kimondottan az ágazatot sújtó adók formájában. Gyakorlatilag azt lehet 
mondani, hogy ha az ágazat nem fizette volna ezeket a különadókat, és 
nem kapott volna támogatást, akkor lenne nullszaldós. Az ágazat egészét 
nézve persze az egyes vállalatok között jelentős különbségek lennének, 
tehát ez ennyire nem egyszerű, de az általános helyzetet jól leírja.

MB: Az ágazat összesített 2017es eredményének van egy másik inter
pretációja, nézőpontja is. Ebben az eredményt pozitívan befolyásoló 
eseményeken keresztül az kerül bemutatásra, hogy ez az eredmény iga
zából látszólagos.
ZT: Igen, ha egy másik megközelítésből nézzük meg az ágazat jövede-
lemtermelő képességét, akkor összességében a víziközmű-szektor nye-
resége 10,4 Mrd Ft volt 2017-ben. Ugyanakkor ez egy kicsit csalóka. Csa-
lóka, mert az ágazat kapott egyszer 36 Mrd Ft-nyi támogatást (ez ugye 
három részből tevődik össze: 16,5 Mrd Ft-ot kaptak az állami társaságok, 

az önkormányzati díjtámogatás 4,5 Mrd Ft volt, és ezenkívül elengedtek 
15 Mrd Ft-ot, amit az eszközhasználatra kellett volna befizetni az állami 
cégeknek), ezzel tehát azonnal érdemes csökkenteni ezt a nyereséget. 
Aztán, ha figyelembe vesszük, hogy egy komoly bérelmaradás volt, ami 
egyébként ennek a tanulmánynak az egyik fontos mondanivalója, vala-
mint egy egyszeri speciális, rendkívüli engedmény, és ezekkel szintén 
csökkentjük az eredményt, akkor már ott tartunk, hogy az ágazatnál a 
korrigált üzemi eredmény  36 Mrd Ft. Tulajdonképpen ebből is látszik, 
hogy az egész ágazatban még nem következett be robbanás, de a hely-
zet nagyon feszült. Jól látszik: ha az ember a számokra ránéz, akkor ami a 
felszínen még úgy néz ki, hogy nagyjából elműködget, mert van 10 Mrd 
Ft eredmény, ugyanakkor ez eltakar egy jelentős hiányt, amely megaka-
dályozza számos fontos lépés megtételét.

MB: Ezek az összegző számok cégek közötti nagyon egyenlőtlen meg
oszlást takarnak. Hogyan értelmezzük ezt?
ZT: Ilyen szempontból is kétségtelenül faramuci a helyzet, hiszen az ága-
zat egyes vállalatai között nagyok a különbségek. Miből adódnak ezek a 
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A közművezeték adó és az alaptevékenység árbevételének hányadosa 
a hazai víziközmű-szolgáltatók esetében

Víziközmű ágazat önfenntartó működéséhez szükséges források

Központi támogatások és közterhek mértéke 2017-ben
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ZT: Ebben az elmúlt két évben jöttek elő újabb problémák. Előjöttek olyan 
jellegű kihívások, melyek két éve is megvoltak ugyan, de ennyire nem vol-
tak felszínen. Három ilyen terület van, melyből kettő szorosan összefügg:
•	 az	ágazati	bérviszonyok
•	 a	munkaerőhelyzet
•	 a	víziközmű-eszközállomány	műszaki	állapota

Vegyük ezeket kétfelé, és nézzük meg részletesebben: Először is a mun-
kaerőhelyzet kapcsán (ami az ágazati bérviszonyokat és a munkaerőhely-
zetet, azaz az igényelt munkaerő rendelkezésre állását jelenti) azt lehet 
mondani, hogy a víziközmű-ágazat 2012-ben a nemzetgazdasági, sőt az 
ipari átlag feletti béreket tudott fizetni. Nem sokkal, 1%-kal az ipari bérek 
felett tudott fizetni. 2017-re ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Ma 
már az ipari bérek alatt 7,5%-ot tud csak adni az ágazat. Ahhoz, hogy az 
ipari bérek átlagát elérje a víziközmű-ágazat, ahhoz 24 e Ft-os átlag-fize-
tésemelést kellene végrehajtani. 

Azt is el kell azonban mondani, hogy ez az emelés egyáltalán nem 
tekinthető vonzónak a munkavállalók szempontjából. Ha megnézzük a 
villamosipar átlagbéreit, akkor végképp nem, mert ott 200 e Ft-tal ma-
gasabb átlagos bruttó fizetést kapnak a dolgozók. A vállalatok azt jelzik, 
hogy ennek a hatásai folyamatosan látszanak. Egyre nehezebb új kollé-
gákat felvenni, elcsábítják azokat az embereket, akik más ágazatokban 
megállják a helyüket. Sok olyan munkakör van, ahol a munkavállaló köny-
nyen át tud menni másik vezetékes szolgáltatóhoz. Az is látszik, hogy az 
ágazat folyamatosan öregszik. Azt néztük meg, hogy ha marad a jelen-
legi helyzet, akkor 5 év múlva egy 10%-os, 10 év múlva mintegy 25%-os 
munkaerő-probléma lesz, ekkora lesz a munkaerőhiány az ágazatban. 
Ez a hiány pedig komoly működésbeli gondokat okozhat, ami az ellátás 
színvonalára is visszahat.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ágazat, amit tud, megtesz a dolgozói-
ért! Ez kívülről látszik, hiszen ha azt nézzük, hogy a költségekből meny-
nyit fordítanak bérre, akkor azt látjuk, hogy ez az arány 2014-ben még 
csak 25% volt az alaptevékenység árbevételéhez képest, míg 2017-ben 
már 35%! Tehát úgy tűnik, annak ellenére, hogy a vállalatok bérterhei 
folyamatosan növekednek, további, jóval jelentősebb béremelésre len-
ne szükség. Ennek mértéke kb. 7 Mrd Ft. Ezt viszont a társaságok nem 
tudják kitermelni. Megint olyan szituációban vagyunk, ahol a felszínen 
azt látjuk, hogy voltak béremelések, de kicsit mélyebbre ásva az adatok-
ban és trendekben azt diagnosztizáljuk, hogy a működés és szolgáltatás 
fenntartása további emelések nélkül nem lesz lehetséges. Amennyiben 
a jelenlegi helyzet marad, tovább fokozódik az elvándorlás, ami prob-
lémákat eredményez a karbantartások, hibaelhárítások területén, azaz 
az alaptevékenység, a szolgáltatás ellehetetlenülésével fenyeget. Ez az 
egyik jelentős problémakör.

A másik problémakör, ami talán 2016-ben még annyira nem látszott 
élesen, bár nyilván akkor is jelen volt, az a víziközmű-ágazat műszaki 
helyzete.

különbségek? Vannak először a földrajzi adottságok. Van, ahol drágább a 
víz kitermelése, tisztításra van szükség, van, ahol a víz vagy a szennyvíz 
szállítása okoz pluszterheket, mert sok átemelőre van szükség. De mind-
emellett a legjelentősebb különbség abból adódik, hogy a fogyasztók, 
egy fogyasztó ellátásához milyen hosszúságú vezeték szükséges. Minél 
rövidebb ez a szükséges vezetékhossz, annál nyereségesebben lehet 

szolgáltatni. Szépen látszik, hogy a nagyvárosi szolgáltatók nyereségesek, 
míg azoknál, akik nagyon sok kistelepülésen szolgáltatnak, és tipikusan 
ilyenek az állami tulajdonú cégek is, ott magasabbak a költségek, vesz-
teséges a szolgáltatás. Fontos megjegyezni, hogy a közművezeték-adó 
ezeket a cégeket még külön sújtja. A kistelepülési környezetben ugyanis 
a közműadó a bevétel sokkal magasabb részét teszi ki. Számításaink sze-
rint, ha a közművezeték-adó megszűnne, akkor a mostani 24 veszteséges 
cégből összesen 3 cég maradna veszteséges. Tehát már egy hatalmas elő-
relépés lenne a közművezeték-adó megszüntetése, ami ezt az egyenlőt-
lenséget ha nem is szüntetné meg, de jelentős mértékben csökkentené. 

MB: Ha már a dokumentum egyik javaslatának, a vezetékadó eltörlésé
nek a hatását megnéztük, milyen hatása lenne a másik javaslat megvaló
sításának, az áfa 18%ra való csökkentésének?
ZT: Az áfa 18%-ra való csökkentése további 23 Mrd Ft-os bevételnöveke-
dést eredményezne az ágazat számára, természetesen a végfelhasználói 
díjak változatlanul hagyása mellett. Ennek az intézkedésnek a hatására az 
ágazat minden cége pozitív eredménnyel zárta volna a 2017. évet.

MB: Nézzük meg a dokumentum hátterét. Két évvel ezelőtt, 2016
ban készült az előző tanulmány, ugyanezzel a céllal. Miért volt szük
ség  aktualizálásra, mikor lényegi változások nem voltak, sok min
dent  lehetett látni két évvel ezelőtt is, nagyjából ugyanazok voltak a 
 viszonyok, sőt, a javaslatok is azonosak? Mi indokolja, hogy aktualizál
junk egy olyan helyzetképet?

Az átlagbérek alakulása (2012-2017)

Munkaerő-állomány kor szerinti várható alakulása
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MB: Tudatos döntés volt ez a taktika?
ZT: Igen. Mindig nagyon nehéz kérdés, hogy ha egy ágazatban sok prob-
léma merül fel, akkor hogyan válasszuk ki azt a két-három legégetőbb 
problémát, aminek az azonnali megoldását el akarjuk érni. Ilyen szem-
pontból a 2016-os és a mostani anyag valóban eltér egymástól. A 16-os 
dokumentumban próbáltunk minél több problémát bemutatni, kicsit 
súlyozva, hogy melyik fontosabb, melyik kevésbé, melyek az azonnal 
megoldandók, melyek kezelésére van még egy kis idő. Tulajdonképpen 
a mostani anyagba a 16-osból azokat a témákat szedtük elő, melyek igen 
fontosak, és azonnali megoldást tesznek szükségessé.

MB: Ha visszalépünk a korábban említett tulajdonviszonyokra, akkor a 
szolgáltató feladata a szolgáltatás, üzemeltetés biztosítása. A rekonst
rukció, fejlesztés a közműtulajdonos kötelezettsége, abban tegyen le ő 
is többet az asztalra. Értelmezhetjük ezt így is?
ZT: Teljes egészében. És ezt nem is szabadna elfelejtenie. Ha én ezt a 

kérdést nem a szolgáltató oldaláról nézem, hanem a szolgáltatást igény-
be vevő szemszögéből, a fogyasztó, azaz az állampolgár szemszögéből, 
akkor nekem nemcsak az a fontos, hogy jó minőségben és folyamatosan 
hozzájussak az ivóvízhez, hanem azt is fontosnak tartom, hogy 3,5, 10 
év múlva, sőt a gyerekeim is hozzájussanak ehhez az ivóvízhez. Ehhez 
viszont folyamatos rendbetételre, folyamatos rekonstrukcióra és fejlesz-
tésre van szükség.

A jelen dokumentum tehát valóban szűkebb. Arra gondoltunk, hogy 
a prompt feladatok megoldását akarjuk elérni. Ha ezeket a prompt fel-
adatokat sikerül megoldani, akkor el kell kezdeni (pontosabban folytatni 
kell) ezen hosszú távú problémák megoldását is. Itt azonban jó lenne egy 
olyan módszertant kitalálni, amely nem tűzoltásos módszerrel oldja meg 
a feladatokat, hanem egyrészt megképzi a szükséges forrásokat, és azokat 
folyamatosan biztosítja egy előre elfogadott program alapján. Ezzel lehet 
csak biztosítani, hogy a szükséges rekonstrukciók és fejlesztések megva-
lósuljanak. Egyelőre csak torlódnak a problémák. Csak a hálózatrekonst-
rukció területén az évi elvárt 2000-2500 km vezeték helyett mindösszesen 
350 km cseréje történik meg. A tervszerű rekonstrukció halogatásával az 
olló csak tovább nő, ami jelentős ellátási problémákhoz vezet majd. Akkor 
azonban azonnal és sokkal drágábban lesz kezelhető a helyzet.

MB: Beszéljünk még pár szót a költségmegtérülés elvéről, mely a 2016
os dokumentum fontos eleme volt.

ZT: A mostani dokumentumban, ahogyan korábban is hangsúlyoztam, 
egy szűkebb értelmezésű, célra összpontosító anyag elkészítését tűz-
tük ki célul. A költségmegtérülés elvét, melyet továbbra is nagyon fon-
tosnak tartunk, a jogszabályok is előírják. Itt fontos hangsúlyozni azt a 
szempontot, hogy a megtérülés, ennek haszna a magyar államot és az 
önkormányzatokat gyarapítja. Polgári érték, nyugat-európai példa és 
nem ördögtől való dolog, hogy a közművekből származzanak bevételek, 
melyekből helyben a polgárok jólétét eredményező beruházások finan-
szírozhatók! De most nem arról van szó, hogy fizessenek-e osztalékot a 
víziközmű-szolgáltatók. Hanem arról, hogy a 24. órában vagyunk. Ha bi-
zonyos azonnali beavatkozásokat nem teszünk meg, akkor annak súlyos 
következményei lesznek, az ország súlyos vízhiányok elé néz.

MB: Milyen fogadtatása lehet politikai körben egy olyan dokumentum
nak, mely költségvetési források megszüntetésére tesz javaslatot? Mit 
lehet vajon elérni ezzel az anyaggal? 
ZT: Komplexen kell ezt a kérdést szemlélni. Egyrészt valóban van a költ-
ségvetési bevétel elvonásának egy olyan jellegű vonatkozása is, hogy ha 

Csak néhány számot itt is: a vízellátó rendszerek egyharmada azbesz-
tcement csőből épült, másik egyharmada műanyag csőből. Ezek a veze-
tékek lassan az élettartamuk végére érnek, talán már meg is haladták azt, 
azaz ezeket cserélni kellene. Felmérések szerint a víziközmű-rendszerek 
50%-a túlnyomóan kockázatos, 36%-a kockázatos állapotban van, tehát 
5/6-uk problémás lehet. Megerősíti ezt a hibák számának emelkedése is. 

A vízhálózaton több mint kétszeresére emelkedett a bejelentett hibák 
száma az elmúlt öt évben. Szerencsére Magyarországon nagy települé-
sen olyan jellegű probléma még nem adódott, hogy hosszabb ideig, akár 
egy hétig vagy hetekig kellett volna korlátozást bevezetni, vagy akár meg 
is szűnt volna a vízszolgáltatás. De intő példa a romániai Jászvásár esete, 
ahol egy megyei jogú városban több napig, talán egy hétig szünetelt a 
vízszolgáltatás. Jó lenne ezt Magyarországon elkerülni, jó lenne a szom-
szédok hibájából tanulni. Nem kellene, hogy a körmünkre égjen ez a prob-
léma, el kellene kezdeni valamit csinálni. A dokumentum végén egyéb-
ként össze vannak gyűjtve azok a problémás helyzetek, melyek az elmúlt 
években történtek. Itt látszik, hogy volt, ahol vasúti pályát mosott alá a víz, 
sétálóutcában okozott komoly problémát, forgalmi akadályt. Tehát elég 
komoly problémák voltak. Előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb bele 
kell kezdeni a tervszerű és megfelelő mértékű közmű-rekonstrukcióba. 
Ennek forrásigénye a benyújtott gördülő fejlesztési tervek alapján évi 103 
Mrd Ft, melynek csak a töredéke térül meg a beszedett díjakból.

Összességében ez a három olyan tényező van, amit fontos kiemelni. 
Ezekkel érdemes elsődlegesen foglalkozni, ezekre érdemes fókuszálni. 
Látjuk és bemutatjuk a jelenlegi helyzetet, a trendeket és a várható hatá-
sokat, de javaslatot is adunk a továbblépésre. És akkor arról még nem is 
beszéltünk, hogy fejleszteni kellene. Látszik ugyanis, hogy pl. az irányítás-
technika a vízszolgáltatásnál 70%-ban nem korszerű. A továbblépés jelen-
tős költségmegtakarítási potenciálokat hordozhat, de ehhez beruházások 
kellenének. Ezekkel a fejlesztésekkel részben a munkaerőpótlás igénye is 
csökkenthető lenne a fejlesztések munkaerő-kiváltó hatása miatt.

MB: Ezek fontos kérdések, melyek a hosszú távú működőképességet 
szolgálják. A két évvel ezelőtti anyagban a beruházások, fejlesztések, az 
elmaradt beruházások hatásai nagyon hangsúlyosan szerepeltek. Ebben 
az anyagban is említésre kerül ez az aspektus, de mintha inkább a szol
gáltató vállalatok működőképessége kapna hangsúlyt. Mintha az lenne 
a végkicsengés: ha a közműadó eltörlése, az áfa 18%ra való csökkentése 
mint forrás rendelkezésre állna, akkor egy stabil eredmény biztosítható 
lenne. De ez csak a szinten tartásról szól?
ZT: Igen. Ami javaslatokat tettünk, az áfa 18%-ra való csökkentése, a köz-
műadó-kivezetés, ez kizárólag csak azt jelenti, hogy ezekkel az intézkedé-
sekkel a normális működés biztosítható, a nullszaldó környéke elérhető 
ágazati szinten. Ami viszont továbbra is problémát okoz, hogy mindez 
nem oldaná meg a hosszú távú fenntarthatóságot, a rekonstrukciós igé-
nyeket. Ezeket ezenfelül kellene megoldani! Így tehát teljesen igaz, amit 
mond. A hosszú távú működés és a szolgáltatás fenntarthatóságának biz-
tosítása érdekében további források bevonására van szükség.

a k t u á l i s
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A fejlődéshez és a legmagasabb városi rang fenntartásához elengedhe-
tetlen volt a megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása, így már 
a római korban kiépült a savariai vízhálózat, amelyhez a mintegy 25 kilo-
méterre levő, Rohonc és Bozsok környéki forrásokból szállították a vizet 
terméskőből kirakott vízvezetéken keresztül. Belsejét terrazzóval, azaz 
téglatörmelékkel kevert oltatlan mésszel kenték ki, ezért annak vöröses 
színe miatt sokáig élt a téves elképzelés, hogy azon keresztül bort szállí-
tottak. Savariát 456-ban egy nagy földrengés szinte porrá rombolta, így 
az addig kiépített római kori közművekből csak a rom maradt. A termé-
szeti katasztrófa következményeként megállt a város további fejlődése, 
ezért a település a középkorban elvesztette hajdanvolt pannóniai súlyát, 
amelyet csak a püspökség 1777-es alapításától kezdett el folyamatosan 
visszaszerezni. A 19. század végi beruházások, ipari fejlesztések Szombat-
helyt is elindították – más városokhoz hasonlóan – a polgárosodás útján. 
A városiasodás folyamata, az egyre növekvő lakosságszám szükségessé 
tette a megfelelő vízellátás biztosítását, amit Szombathely akkori polgár-
mestere, Éhen Gyula szerencsére időben felismert.

egy adóbevétel kiesik az államkasszából, akkor egy másik adóbevétellel 
kell azt pótolni, vagy kiadásokat kell csökkenteni, hiszen a pénz nem 
lesz magától. A vezetékadó csökkentése ebből a szempontból nemigen 
okozhat problémát, hiszen ha a felszabaduló forrást béremelésre költ-
jük, akkor annak jelentős része bérjárulékok formájában visszaáramlik 
az államháztartásba. Ha az állami támogatásokat valamilyen formában 
csökkenteni lehet, akkor ott is visszajöjjön egy rész. Amennyiben ez a 
szolgáltatóknál maradó forrás elősegíti, hogy a későbbiekben kevesebb 
beruházást kelljen végrehajtani (pl. elmaradó karbantartások miatt), ak-
kor a költségvetésiforrás-igény csökken.

Nem szabad tehát ezekre az intézkedésekre úgy tekinteni, hogy 
végrehajtásuk esetén ekkora bevételtől esik el az államháztartás, nem 
elvesző pénzügyi forrásról van szó.

MB: Az a 35 Mrd Ft, amitől az államkassza látszólag elesik, az nem egy 
eget rengető összeg?!
ZT: Aki a költségvetésben gondolkodik, annak ez 37 Mrd Ft államház-
tartási bevétel kiesést okoz. De erre mondjuk mi azt, hogy ez nem okoz 
akkora államháztartásibevétel-kiesést, mert ha béremelésre költik, akkor 
ennek jelentős része visszaforog a költségvetésbe, és ha valamelyest ke-
vesebb mértékű támogatást kell adni a víziközmű-szolgáltatóknak, akkor 

az a része is visszafolyik. Tehát tulajdonképpen a költségvetési egyenleg 
nem -37 Mrd Ft, hanem kevesebb. A költségvetés nem mindenekfelett 
való, a tervezésnél az össznemzeti, össztársadalmi érdeket kell szem előtt 
tartani. Ezt az érdeket pedig az szolgálja, ha a víziközmű-szolgáltatás sta-
bilan és hosszú távon fennmarad.

MB: Akkor térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tovább, mit 
érhetünk el ezzel az anyaggal?
ZT: Tulajdonképpen ennek az egész anyagnak az a célja, hogy a dön-
téshozókat valamilyen módon felrázza, bemutassa, hogy lépni szüksé-
ges. Én úgy tudom, hogy a MaVíz ezt az anyagot az illetékes minisztéri-
umoknak, az országgyűlési képviselőknek eljuttatta, úgy tudom, hogy 
Kurdi Viktor elnök úr Dr. Palkovics László, ágazatért felelős innovációs és 
technológiai miniszter úrnak személyesen adta át ezt az anyagot. Úgy 
tudom, érdeklődést váltott ki az illetékes szakminisztériumban, elkez-
denek ezzel a témával foglalkozni. Remélem, ez az anyag eléri már azt 
a célt, hogy ne úgy tekintsenek erre az ágazatra, mint panaszkodókra, 
miközben minden rendben van. Az lenne jó, és azt remélem, hogy elin-
dul egy párbeszéd, egy közös gondolkodás, és sikerül meghaladni azt a 
gondolkodást, hogy itt nem kell semmit sem csinálni, mert itt minden 
rendben van.

Nagyon hasonló gondol-
kodás jellemzi a századfordu-
ló és a mai kor emberét. Ma 
modern város programról 
beszélünk, ahogy Éhen Gyula 
idejében is a modern város 
fejlesztésének véghezvitele 
volt a cél, amelynek kapcsán 
ő nagyon fontosnak látta a 
közműszolgáltatás helyzetét 
kezelni. 1897. január 26-án 
kelt, Dr. Károlyi Antal királyi 
tanácsos, alispánnak cím-
zett levelében írt először a 
vízvezeték létesítésének elő-
munkálatairól. 1998. március 
29-én került a közgyűlés elé a 
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120 éves 
a szombathelyi vízmű

Idén ünnepeljük Szombathelyen a vízmű elindításának 120. évfor
dulóját, azonban a 2000 éves település vízszolgáltatásának kezdete 
sokkal korábbra nyúlik vissza. Colonia Claudia Savaria néven Kr. u. 
45 körül alapította Claudius császár a várost, amely hamar Panno
nia egyik legmeghatározóbb központjává nőtte ki magát. 


