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Magyarország kormánya az ENSZ által megha-
tározott célprogram megvalósításával párhu-
zamosan kidolgoztatta és elfogadta a Nemzeti 
Vízstratégiát [Kvassay Jenő Terv 2017. (KJT)]. A 
1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat a Nemzeti 
Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intéz-
kedési terv elfogadásáról a gyakorlati megvaló-
sítás legfontosabb mérföldköveit jelöli ki. A KJT 
2030-ig terjedő stratégiai célokkal és 2020-ig 
terjedő középtávú intézkedési tervvel kívánja 
biztosítani az SDG 6 teljesülését.

Jelen tanulmányban a 6.1. cél hazai teljesít-
hetőségének kérdéskörét kívánom bemutatni 
az elérendő cél, a jelenlegi állapot és az előt-
tünk álló főbb feladatok bemutatásával. A KJT 
hosszú távú céljainak 4. pontja:

A minőségi víziközmű-szolgáltatást és 
minőségi csapadékvíz-gazdálkodást 
elviselhető fogyasztói teherviselés mellett
mint értékrendi súlyponti feladatot határozza 
meg. Többek között célul tűzi ki, hogy „a köz-
üzemi vezetékes ivóvízzel el nem látott lakos-
ság számára saját célú ivóvízmű korszerű mó-
don történő megújítása/kialakítása szükséges. 
A hálózati rekonstrukciók megvalósításának 
következtében lényegesen csökken a vízvesz-
teség, jó a szolgáltatási színvonal.”

A 2030-ig terjedő hosszú távú célok között 
olvashatjuk, hogy

– A rekonstrukciók megvalósításával lényege-
sen csökken a vízveszteség, jó a szolgáltatási 
színvonal.

– El kell érni a minőségi víziközmű-szolgálta-
tást (kiépülő víziközmű-rendszerek fenntar-
tása, meglévő rendszerek felújítása és pótlá-
sa) költségvetési forrás biztosításával.

A 2020-ig terjedő középtávú tervek között 
szerepel, hogy

– Minden lakos számára megoldott az egész-
séges ivóvízhez jutás.

– A műszakilag indokolt esetekben az ivóví-
zellátó vezetékek cseréje és finanszírozásá-
nak megoldása a költségvetés terhére 2020-
ig és azt követően.

– Kialakulnak az egészséges szolgáltatórend-
szeri méretek és gazdálkodás.

– Az ivóvízbázisok biztonságba helyezése 
megtörténik.

A célok eléréséhez rendelt eszközök és 
intézkedések között felsorolásra kerültek:

– A vízi közművek rekonstrukciós programjá-
nak a kidolgozása, majd a rekonstrukció gaz-
dasági alapjainak/forrásainak megterem té-
se és végrehajtása.

– Az Ivóvízbázis-védelmi Program állapotfel-
mérésének és tervezésének (diagnosztika), 
pénzügyi feltételeinek biztosítása. A vízbázis-
védelemmel összhangban lévő vízbizton-
sági tervek készítése. A 
település fejlesztés és víz-
bázis védelem, a fel szín 
alatti vízkészlettel való 
gazdálkodás integráció-
jának erősítése.

– Közüzemi vezetékes ivó-
vízzel el nem látott lakos-
ság korszerű egyedi vízel-
látása.

– A víziközmű-szolgáltatás 
működési költségeinek 
meghatározása.

A középtávú tervek 
végrehajtásának/végre-

hajthatóságának vizsgálatával tekintsünk bele 
a jelenlegi hazai helyzetbe, és ütköztessük azo-
kat a végrehajtandó feladatokkal.

I. terv 2020-ig: minden lakos 
számára megoldott az egészséges 
ivóvízhez jutás

 ivóvíz-ellátottság 
A 2011. évben elfogadott, víziközmű-szolgálta-
tásról szóló 2011. CCIX. törvény (továbbiak-
ban: Vksztv.) új alapokra helyezte a hazai vízi-
közmű-szolgáltatást. A Vksztv. értelmében a 
víziközmű-rendszerek kizárólag állami, illet-
ve önkormányzati tulajdonban lehetnek. A 
rendszerek tulajdonosai (egyben az ellátásért 
felelősök) a rendszerek üzemeltetésére vo-
natkozóan külön-külön szerződést kötöttek a 
víziközmű-szolgáltatókkal. Jelenleg Magyaror-
szágon 40 víziközmű-szolgáltatói engedéllyel 
rendelkező társaság működik, melyből 5 több-
ségi állami, 35 többségi önkormányzati tulaj-
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mIndenkIt egyenlő eséllyel 
látunk el Ivóvízzel?

kivonat Az ENSZ 2015-ben 193 tagország jóváhagyásával fogadta el a 2030-ig terjedő, „Világunk átalakítása” című 
célprogramot. Ennek keretében 17 célt fogalmaztak meg. A 6. cél (SDG 6): TISZTA VíZ ÉS ALAPVETŐ KÖZTISZTASÁG – a 
vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára. Ennek 
keretében meg kell valósítani, hogy 2030-ig mindenki számára lehetővé váljon az egyetemes és egyenlő esélyű hoz-
záférés a biztonságos és megfizethető ivóvízhez – SDG 6.1. A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) felkérte a Magyar 
Víziközmű Szövetséget (MaVíz), hogy a 2018. évi XXXVI. Országos Vándorgyűlésen a címben megfogalmazott kérdés-
nek megfelelően mutassa be a jelenlegi helyzetet, és tekintse át a jövőbeni feladatokat. A cikk a július 4-én Gyulán 
elhangzott előadás kivonata.

kulcsszavak minőség, mennyiség, megfizethetőség, 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó tervek és azok 
megvalósíthatósága

Kugler gyula MaVíz-elnökségi tag, MHT-alelnök

1. ábra: A hazai lakásállomány vízi közművesítésének alakulása 1990–2016 
között (KSH-adat)
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donában áll. A víziközmű-társaságok szakmai 
tevékenységét elsősorban a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felügyeli.

Magyarországon az ivóvízellátás teljes kö-
rűnek tekinthető, minden településen rendel-
kezésre áll a közüzemi ivóvízellátás. A lakosság 
mindössze 2%-a nem jut vezetékes vízhez. A 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai sze-
rint a hazai lakásállomány 95,2%-a közüzemi 
ivóvízzel ellátott. A közműolló az utóbbi 10 év-
ben jelentős mértékben záródott.
Feladat: Közüzemi vezetékes ivóvízzel el nem 
látott lakosság korszerű egyedi vízellátása, a 
meglévő kis vízművek korszerűsítése. Ez sem 
volumenében, sem finanszírozásában nem je-
lenthet teljesíthetetlen kihívást.

 vízminőségi monitor 
A szolgáltatott ivóvíz minősége döntően kielé-
gíti a közegészségügyi követelményeket. Ked-
vezőtlen, hogy főként az észak- és dél-alföldi 
régióban a kutak vize geológiai eredetű szeny-
nyező komponenseket is tartalmaz, a kitermelt 
vizek tisztítást igényelnek. Az elsődleges veszé-
lyeztető komponensektől (arzén, bór, fluorid, 
nitrit és ammónium) való mentesítésre Ivóvíz-
minőség-javító Program (VJP) zajlik, amelynek 
befejezése a KEHOP 2014–2020 uniós költség-
vetési ciklusban várható. 

Az ivóvízközmű-hálózatban az ólomból 
készült vezetékek, bekötések pontos száma 
ismeretlen, de szakértői becslések szerint nem 
számottevő, kevesebb mint 1%. Legnagyobb 
számosságban az épületeken belüli vízvezeté-
kekben (házi ivóvízhálózatban) fordul elő. Ettől 
függetlenül az ivóvízirányelv (98/83/EK) értel-
mében megfelelő intézkedést kell hozni az em-
beri fogyasztásra szánt víz ólomkoncentrációjá-
nak lehető legnagyobb mértékű csökkentésére. 

A VJP megvalósítására eddig több mint 170 
Mrd Ft-ot (2007–2013 között 141,65 Mrd Ft-ot – 
ITM-adat) fordítottunk, de teljes sikerről sajnos 
nem beszélhetünk. 

Pedig lett volna időnk felkészülni a fela-
dat ütemezett végrehajtására. A 98/83 EK-di-
rektíva 1995 májusában megjelent tervezete 
(WHO-ajánlás) és a 201/2001. sz. Korm. rendelet 
között több mint hat év telt el. Eredeti vállalá-
sunknak megfelelően 2006 végéig 30 µg/l-re, 
2009 végéig pedig 10 µg/l-re kellett volna csök-
kentenünk a szolgáltatott ivóvíz arzénkoncent-
rációját. Ehhez képest a 2015. év végére, 2016. 
év elejére készültek el a vízminőség-javító beru-
házások az azóta is ismert problémáikkal. Legy-
gyakrabban a megváltozott áramlási irányok és 
a csőhálózatba táplált víz összetételének mó-
dosulása következtében a csőfalon lévő biofilm 
leválása vagy az ellenőrizhetetlen biokémiai fo-

lyamatok okozzák a szolgáltatott víz minőségé-
nek romlását, akár másodlagos vízminőségrom-
lás eredményeként. Nem jutott elegendő idő, 
figyelem vagy anyagi erőforrás a már üzemelő 
ivóvízhálózatok „kitisztítására”. Tetten érhető né-

hány esetben a tervezett vagy a megvalósított 
technológia hibája is mint okozó tényező.

A grafikonokról megállapítható, hogy a VJP 
hatására jellemzően javultak az egyes vízminő-
ségi komponensek (pl. az arzén 2016-ban már 
93%-os megfelelőséget mutatott), ellenben a 
kifogásolt telepszámot tartalmazó mintaszá-
mok növekedtek.
Feladat: A KEHOP 2. prioritási tengely kereté-
ben 98 ivóvízminőség-javító projekt megvalósí-
tása 105 milliárd Ft értékben (ITM-adat), továb-
bá a már elkészült beruházások hiányosságainak 
kijavítása. Nem szabad még egyszer ugyanazo-
kat a hibákat elkövetni, mint amiket az előző 
időszakban elkövettünk. Sokkal körültekintőbb 
tervezéssel, megvalósítással és az üzemeltetők 
bevonásával kell a projekteket irányítani.

 vízkészleteink számbavétele  
A közüzemi vízellátásra rendelkezésre álló, ki-
épített víztermelő kapacitás 4 millió m3/nap. 
Napjainkban ebből legfeljebb 2,5 millió m3 víz-
mennyiséget hasznosítunk csúcsidőszakban. 
Magyarországon a közműves ivóvízellátás több 
mint 90%-ban felszín alatti vízkészletet (réteg-
víz, karsztvíz, parti szűrésű és kavicsteraszokban 
tározódó víz) megcsapoló vízbázisokra települt. 
Ezeknek a vízbázisoknak a fele  sérülékeny, ami 

azt jelenti, hogy a felszínen megjelenő szeny-
nyeződés lejuthat a vízadó rétegbe.

A MaVíz üzemeltető tagszervezetei jellem-
zően 600-650 millió m3 nyersvizet termelnek ki 
évente, amelynek közel 96,3%-át kell valamilyen 

módon kezelni (3. ábra). 
Napjainkban a kiter-

melt  vízmennyiségből 
az elkerülhetetlen (tech-
nológiai víz, mérési 
kü lönbözetek, oltóvíz-
szükséglet) és az elke-
rülhető és/vagy csök-
kenthető veszteségek 
(meghibásodásból adó-
dó vízelfolyás, vízlopás) 
következtében 430-450 

millió m3 vízmennyisé get (ezen belül a lakos-
ságnak kb. 330-340 millió m3-t) számlázunk fel-
használóinknak. A kü lön bözet kb. 30%-ra tehető.
Feladat: A szükséges vízmennyiség pillanat-
nyilag rendben van, de a megfelelő vízminőség 
biztosításával kapcsolatosan vannak feladata-
ink. Ivóvízbázisok biztonságba helyezése, a kü-
lönböző típusú védőterületek határozatokkal 
történő elrendelése és a vízbázis-rekonstrukció 
elkezdése.

 vízfogyasztásunk alakulása  
A rendszerváltás óta az ivóvíztermelés és -szol-
gáltatás mennyisége nagymértékben mérséklő-
dött, 1990 óta több mint 500 millió köbméterrel 
csökkent az éves ivóvízfogyasztás. A visszaesés 
főbb okai az ipari termelés visszaesése, az új 
ipari létesítmények víztakarékos kialakítása, va-
lamint a lakossági vízfelhasználás csökkenése a 
vízdíjak, az egyéni mennyiségalapú mérés-el-
számolás (mellékvízmérők) elterjedése révén. 
Fogyasztáscsökkentő hatása van a víztakarékos 
háztartási készülékek terjedésének is. A csökke-
nés a vízkészletek védelme szempontjából ked-
vező, de veszélyeket is hordoz magában, mert a 
csökkenő vízigények miatt növekszik a víz tar-
tózkodási ideje a hálózatban, ami kedvezőtlen 
biokémiai folyamatok beindulásához (másodla-
gos vízminőségromlás) vezet. 

Az egy főre eső napi háztartási vízfogyasz-
tás helytől, szociális körülményektől és számos 
egyéb tényezőtől függ, de napjainkban átlago-
san 94 liter (34 m3/év). Az 1990–2016 közötti 
időszak lakossági vízfogyasztásának alakulását 
a 4. ábra szemlélteti.

Ha összehasonlítjuk saját adatainkat az 
Európai Unió ismert adataival, akkor megálla-
píthatjuk, hogy takarékosan bánunk az ivóvíz-
zel. Nálunk kevesebbet csak Lengyelországban 
és Romániában használnak. A fejlettebb gaz-
dasággal rendelkező európai országok napi 
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2. ábra: Vízminőségi komponensek megfelelőségi aránya az összes vízminta 
százalékában (OKI-adat)

3. ábra: Vízkezelés felszín alatti vízkivétel esetén 
(MaVíz-adat)
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 átlagos háztartási vízfogyasztása 120-130 liter/
fő. Tévedés azt állítani, hogy a vízfogyasztás 
csökkenésének az oka az ásványvízfogyasztá-
sunk tagadhatatlan növekedése. Nagyságrendi-
leg nem befolyásolja a víziközmű-szolgáltatók 
értékesítési adatait a 120 l/fő/év palackozottás-
ványvíz-fogyasztás.

A világ háztartási vízfogyasztási átlaga 60 
m3/fő/év. Ezenfelül jelentkezik az ipar 120 m3/fő/
év és a mezőgazdaság 420 m3/fő/év vízigénye. 
A Föld globális vízhasználata napjainkban 600 
m3/fő/év. A mai technológiai fejlettség és szoká-
sok mellett a táplálékigény-számításból adódó 
vízigény kb. 1000 m3/fő/év. A megújuló dinami-
kus vízkészletünk korlátos, becslések szerint 12 
000 km3/év. Ezen kellett megosztozni akkor is, 
amikor 2 milliárd ember lakott a Földön, és ezen 
kellene megosztozni akkor is, ha majd az előre-
jelzések szerint 2050-re 10 milliárdan leszünk. 
Szakértők szerint a kritikus érték, az „átbukási 
pont vagy kihasználtsági fok” a hasznosítható 
vízkészlet 40% körüli értéke. Vagyis csak 4800 
km3/év vízmennyiséget szabadna felhasználni. 
Jelenleg a közel 8 milliárd ember a 600 m3/fő/év 
vízhasználatával ezt kimerítette! Mi lesz ezután?
Feladat: A takarékos vízhasználat megtartása 
mellett a csapvíz hitelének visszaállítása. Igaz 
az az állítás, hogy a csapvíz a legszigorúbban 
ellenőrzött élelmiszerünk.

II. terv 2020-ig: a műszakilag 
indokolt esetekben az ivóvíz-
ellátó vezetékek cseréje és a 
csere finanszírozásának meg-
oldása a költségvetés terhére 
2020-ig és azt követően

 az ivóvízellátó 
 rendszerek főbb    
 műszaki adatai  
A 2016. évi adatok alap-
ján (KSH) a hazai ivóvíz-
közmű-hálózat hossza 

– figyelembe véve az 
ivóvíz-törzshálózatot és 
az ivóvíz-bekötővezeté-
keket is – kb. 91 500 km. 
Ebből az ivóvíz-törzshá-
lózat hossza 66 500 km, 
a bekötővezetékeké 
25 000 km. Jelentős 
hálózatfejlesztések az 
1960 és 1970 közötti 

időszakban történtek. Az 1990-es évek elejé-
ig az ivóvízközmű-hálózat 75%-a kiépült, és a 
századfordulóra gyakorlatilag befejeződött a 
települések közműves vízellátása. A MaVíz fel-
mérése szerint az ivóvíz-törzshálózatunk becsült 
kora (építési évek megoszlása) az alábbiakkal 
jellemezhető (5. ábra).

Törzshálózatunk több mint 70%-a 30 évnél 
idősebb, és több mint 20%-a, nagyságrendi-
leg 15 000 km 50 évnél idősebb. Minden ed-
digi korszaknak megvolt a jellemző csőanya-
ga, ezek nagy része még ma is 
üzemel. Ennek tudható be, hogy 
hazánkban meglehetősen vegyes a 
csőanyag-összetétel. Bekötővezeté-
keink döntő többségét a „valamikor” 
horganyzott acélcső teszi ki. Ivó-
víz-törzshálózatunk legnagyobb há-
nyadát pedig az 1950–70 között le-
fektetett azbesztcement-csőanyag 
alkotja. Ennek a közel 20 000 km 
vezetéknek a cseréjét ha a követ-
kező 10 évben szeretnénk elvégez-
ni, akkor az 2000 km/év csőcserét 
jelentene. Tájékoztató adat: 2015-
ben 344 km tényleges csővezetékcsere történt. 
Az ajtón pedig kopogtat a hasonló nagyság-
rendű, PVC-anyagú csővezetékek (1970–80) re-
konstrukciós igénye is. Az ivóvízhálózat hasznos 
élettartamát a cső anyagán kívül még számos 
tényező befolyásolja. Gyakorlati tapasztalatok 
alapján a műszakilag elvárható élettartamok 
(ameddig még elviselhető terhet jelenthet a 
csőtörések folyamatos javítása) a csőanyagok 
függvényében az alábbiak szerint alakulnak. (A 

jellemző értékektől a csőfektetési körülmények 
és az igénybevételek +/-10-15%-kal is eltéríthe-
tik a ténylegesen elvárható élettartamot.)

– Öntöttvas: 100 év
– Azbesztcement: 70 év
– Acélcső (korrózióvédelem nélkül): 30 év
– PVC-cső:  40 év
– PE-cső: 60 év (még nincs kellő gyakorlati tapasz-

talat)
– Duktilcső (GGG): 90 év (még nincs kellő gyakor-

lati tapasztalat)

Hazánkban az ivóvíz-törzshálózat rekonstrukci-
ós aránya 0,3-0,5%/év. Ez azt jelenti, hogy a háló-
zat átlagos kicserélési ideje 200-300 év. Német-
országban ez az érték 1% (100 évenkénti átlagos 
csőcsere), Svájcban pedig 1,2% (80 évenkénti 
csőcsere).

Szemléletesen mutatja be az elmúlt évek 
„intézkedéseinek” hatását az ivóvíz-törzsháló-
zaton előforduló meg hibásodások számának 
ala kulása, növekedése (6. ábra). A fajlagos hiba-
szám 2011 és 2016 között több mint kétszeresé-
re növekedett!

Gyakran esünk abba a hibába, hogy a vízi-
közmű-rendszert csak a csőhálózattal azonosít-
juk. Pedig a rendszernek számos olyan objektu-
ma van (víztermelő berendezések, vízkezelési 
létesítmények, gépházak, szivattyútelepek, ma-
gas és mély tárolók, csőhálózati berendezések, 
villamosenergia-ellátó rendszerek és folya-
matirányító berendezések), amelynek műszaki 
állapota gyakorta rosszabb a csővezetékénél. 
A MaVíz-ben készült 2017-es felmérés szerint 

víziközmű-rendszereink műszaki állapota eny-
hén fogalmazva sem megnyugtató. A felmérés 
az üzemeltető szervezetek véleményét tükrözi. 
A klasszikus vízellátási objektumok 40-42%-a 
rossz vagy gyenge minősítést kapott. Ezek mel-
lett a folyamatirányító berendezések (irányítás-
technika) sem a XXI. századi fejlett informatikai 
minősítéssel bírnak. A „házon belüli” felmérés 
objektív megítélését erősíti az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium hasonló tárgyú véle-

4. ábra: A lakossági vízfogyasztás alakulása 1990–2016 között (KSH-adat)

5. ábra: Az ivóvíz-törzshálózat becsült kora 
(MaVíz-adat)

6. ábra: Ivóvíz-törzshálózati fajlagos hibaszám alakulása 
2011–2016 között (MaVíz-adat)
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ményalkotása is. Az ivóvízvezetékek 30%-a koc-
kázatos, további 56%-a túlnyomóan kockázatos 
minősítést kapott.
Feladat: Az elhasználódott víziközmű-rend-
szereket, a közmű- és működtetői vagyont csak 
folyamatos felújítással és pótlással tudjuk alkal-
massá tenni feladatainak ellátására.

  vízi közműveink vagyonértéke  
A hazai víziközmű-vagyon tényleges bruttó 
értéke jelenleg nem ismert. (Saját vélemé-
nyem szerint a jelenlegi körülmények között 

– rekonstrukcióra fordítható források összege, 
kivitelezési kapacitás, üzemeltethetőség, szak-
emberek létszáma, települések élhetősége a 
rekonstrukció ideje alatt – ennek az ismeret-
nek a hiánya nem probléma.) Különböző szak-
értői anyagokban 1500 Mrd Ft-tól egészen 15 
000 Mrd Ft-ig terjednek a becslések. Nézzünk 
meg néhány „tényszerű” információt. (Mivel 
a legtöbb adat összevontan kezeli a víziköz-
mű-vagyont – ivóvízellátás, szennyvízcsatorna 
és szennyvíztisztító telep –, ezért nem volt le-
hetőségem minden esetben leválogatni a csak 
ivóvízellátásra vonatkozókat.)

– Hazánkban a víziközmű-szolgáltatási díjak so-
hasem tartalmazták az újra-előállítás költségét.

– Az EU-s projektek több mint 1000 Mrd Ft ér-
tékben új víziközmű-létesítményeket hoztak 
létre. (Ezek értékcsökkenését, ami 30-40 Mrd 
Ft/év, sem tartalmazzák a jelenlegi díjak.)

– Szakértői becslések szerint évente min. 100 
Mrd Ft, de egyes elemzők véleménye szerint 
200-300 Mrd Ft lenne a szükséges pótlási-
költség-igény. A MaVíz üzemeltető tagvál-
lalatainak véleménye szerint 100-150 Mrd 
Ft/év (ennek fele ivóvízellátásra fordítandó) 
rekonstrukciós forrást lehetne elkölteni úgy, 
hogy közben a víziközmű-szolgáltatás biz-
tonsága és a rekonstrukció ideje alatt a tele-
pülések „élhetősége” sem romlana jelentősen.

– A MaVíz felmérése szerint a jelenlegi közmű-
vagyon becsült értéke 2 456 Mrd Ft, melynek 
éves amortizációja 75 Mrd Ft.

– Napjainkban a víziközmű-szolgáltatók 
saját forrásaikból 30 Mrd Ft-ot fordíta-
nak évente a meglévő rendszereken be-
ruházásra, felújításra és pótlásra, vagyis 
hiányként jelentkezik 75–30 = 45 Mrd 
Ft; továbbá 16 Mrd Ft-ot karbantartásra 
költenek. A korábbi évekről elmaradt 
közműfelújítási és -pótlási igény 56-57 
Mrd Ft/év értékben határozható meg. 
Az elvárható rekonstrukcióigény össze-
sen 75+57 = 132 Mrd Ft lenne évente. 
Talán érdemes ezeket a számokat ösz-
szehasonlítani a víziközmű-ágazat 250-
270 Mrd Ft-os éves nettó árbevételével 

(melynek 90%-a származik alaptevékenysé-
gi árbevételből) és a 2013 óta tapasztalható 
35-40 Mrd Ft éves adóterhekkel, ágazatból 
történő forráskivonással (rezsicsökkentés, 
közműadó, „Robin Hood” adó, felügyeleti díj, 
auditálási költségek, Felhasználói Elégedett-
ségi Felmérés…).

– A számítások szerint a minőségi víziköz-
mű-szolgáltatás biztosításához jelenleg 32 
Mrd Ft üzemeltetési és 132–30 = 102 Mrd Ft 
rekonstrukciós forrás hiányzik.

A fenti számok ismeretében talán érthető, hogy 
a víziközmű-szolgáltatásnak nem a vagyonérté-
kelés a legfontosabb feladata jelenleg.

A csak csővezetéki rekonstrukciós szem-
lélet helyett a víziközműrendszer-szemléletű 
rekonstrukciós politikát kell a jövőben előtérbe 
helyezni. Foglalkozni kell a víztermelő, vízkezelő, 
víztároló létesítmények mellett az energia- és 
irányítástechnikai berendezések korszerűsíté-
sével is.
Feladat: Megfelelő anyagi forrást kell biztosíta-
ni víziközmű-rendszereink rekonstrukciójának 
azonnali megkezdéséhez annak érdekében, 
hogy legalább a jelenlegi állagromlást megál-
lítsuk vagy csökkentsük. A program indítása-
ként legalább évi 102 Mrd Ft-os rekonstrukciós 
alapot kell létrehozni a nemzeti tulajdonban 
lévő víziközmű-vagyon megmentésére.

III. terv 2020-ig: kialakulnak az 
egészséges szolgáltatórendszeri 
méretek és gazdálkodás.

 a szolgáltatói rendszer méretei 
A rendszerváltást megelőzően 33 víziközmű- 
szolgáltató volt Magyarországon. Az 1990-es 
évek elején az akkori politikai akaratnak megfe-
lelően – a rugalmatlan vízfejek helyett rugalmas 
helyi szervezeteket kell létrehozni – osztódással 
szaporodtak a szolgáltatók. Csúcsidőszakban 

közel 400 társaság is létezett. A Vksztv. megjele-
nésével, 2012-től jelentős integráció zajlott le. A 
jelenleg hatályos jogszabályok értelmében csak 
az a víziközmű-szolgáltató kaphat működési 
engedélyt a MEKH-től, amelynek a felhasználói 
egyenértéke a 150 ezret meghaladja (40 szolgál-
tató). (A felhasználói egyenértékek megoszlását 
a 7. ábra szemlélteti – 38 MaVíz-tagvállalattal.) 

Önmagában egy szervezet hatékonyságát, 
szolgáltatásainak minőségét nem feltétlenül a 
mérete határozza meg. A jelenlegi működési 
méretek és területek az elmúlt években stabili-
zálódtak, és egyre inkább hasonlítanak az 1990 
előtti állapothoz, ahol előfordultak nagyváro-
si önálló cégek, megyei jellegű és regionális 
szolgáltatók. Ez a fajta berendezkedés, mely 
az 1960-as évek elején alakult ki, figyelembe 
vette hazánk megyecentrikusságát és a víziköz-
mű-szolgáltatás 1800-as évek végétől kialakult 
üzemeltetési kultúráját és hagyományát.

Jelenleg a legnagyobb problémát az 
okozza, hogy a Vksztv. megjelenésekor a vízi-
közmű-szolgáltatók nem egy startvonalról 
indultak. Gazdálkodásukat alapvetően alapte-
vékenységi árbevételük határozza meg, mely 
függ a számlázható vízmennyiségtől, de legin-
kább az indokolt ráfordításokat jelenleg nélkü-
löző, befagyasztott vízdíjtól.
Feladat: A minőségi víziközmű-szolgáltatás meg -
valósítása alapvetően nem szolgáltatói méret- 
függő. Kialakultak a jelenlegi szolgáltatói méretek 
és üzemeltetési területek. Legfeljebb ezek „finom-
hangolása” jelent feladatot a közeljövőben.

 gazdálkodás – árbevétel – 
 ivóvíz-szolgáltatási díjak 
 alakulása (megfizethetőség) 
A Vksztv. megjelenéséig a víziközmű-szolgálta-
tási díjakat a települési önkormányzatok, ill. az 
erre feljogosított miniszter állapította meg. Ezt 
követően az indokolt költségek és a számláz-
ható szolgáltatási díjak teljesen elváltak egy-
mástól.

A Vksztv. értelmében a víziközmű-szol-
gáltatás díjmeg állapításának 
elve a Víz Keret irányelv (VKI) 
költségmegtérü lési elve men-
tén, a mellett a „legkisebb 
költség elvét” is tartalmazza. A 
gyakorlat viszont 2012-től még 
nem eszerint alakult. 2012-ben 
központilag befagyasztották 
a díjnövelést, maximalizálták 
bruttó 4,2%-ban. A rezsicsök-
kentés bevezetésével, 2013. jú-
lius 1-jével 10%-kal csökkentek 
a lakossági díjak. A közműadó 
bevezetése és a  rezsicsökkentés 

7. ábra: Engedélyes víziközmű-szolgáltatók felhasználói egyenértékei 
2018-ban (MaVíz-adat)



6 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 8 / 6a k t u á l i s

miatt kiesett díjbevétel jelentősen rontotta a 
szolgáltatók gazdasági helyzetét. 

A víziközmű-ágazat éves nettó árbevétele 
250-270 Mrd Ft, üzemi eredménye napjainkban 
10,4 Mrd Ft. Ha azonban figyelembe vesszük a 
központi vízdíjtámogatás, a közszolgáltatási 
támogatás, az elengedett visszapótlási kötele-
zettség  értékeit, valamint az ágazatból hiány-
zó mintegy 6-7 Mrd Ft-os bérfelzárkóztatási 
igényt, akkor azt kapjuk, hogy a korrigált üzemi 
eredmény -31,9 Mrd Ft.

A víziközmű-ágazatban jelenleg négyezer 
különböző ár létezik, részben objektív okok 
miatt (pl. vízbeszerzés módja, vízkezelés szüksé-
gessége, domborzati viszonyok, befogadó érzé-
kenysége stb.) és részben szubjektív okok miatt 
(elvárt üzemeltetési színvonal, amortizáció díj-
ba történő beépítése vagy elhagyása, eszköz-
használati díj mértéke stb.). A díjak mértékében 
rendkívül jelentős eltérések vannak: a legmaga-
sabb és legalacsonyabb árak közötti különbség 
ivóvíz-szolgáltatás esetén több mint hatszoros, 
a szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás 
esetén több mint nyolcszoros. A legnagyobb 
számosságban a bruttó 250 Ft/m3 és a 450 Ft/m3 
közötti fogyasztással arányos ivóvízdíjak fordul-
nak elő. A jellemző bruttó víz- és csatornadíjak 
együttes összege 600-850 Ft/m3.

Jelenleg is működik a díjtámogatási rend-
szer, ahol az állam díjtámogatást nyújt azokon 
a településeken, ahol a víziközmű-szolgáltatás 
költségei egy meghatározott küszöbértéknél 
magasabbak. Ennek a költségvetési forrása az 
elmúlt években rendre 4,5 Mrd Ft, a szektor tel-
jes, közel 270 Mrd Ft-os nettó árbevételéhez ké-
pest jelentéktelen összeg, ráadásul nem veszi 
figyelembe a rászorultságot, és nem ösztönöz 
a költséghatékony működésre. A díjtámogatási 
rendszer következtében napjainkban a legma-
gasabb bruttó (fizetendő) lakossági díjak:

– csak ivóvíz-szolgáltatás esetében: 632 Ft/m3,
– víz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás eseté-

ben: 1 273 Ft/m3.

A kérdés persze az, hogy ez sok vagy éppen 
kevés? Megítélés és persze mélyreható elem-
zés tárgya lehet a nap 24 órájában, az év 365 
napján folyton folyó, többnyire biztonságos 
víziközmű-szolgáltatás értékének megítélése. 
A teljesség igénye nélkül néhány tény és adat.

– Az 1800-as évek végén, a fővárosunkban ép-
pen 150 éve többek között a gyakori tűzese-
tekhez biztosítandó oltóvíz és az ásott kutak 
vizének elfertőződése mellett a kényelmi 
szempontok gyorsították fel a helyi vízmű-
vek kiépítését. Az egyre nagyobb háztartási 
vízigények, higiénés szempontok és az em-
beri igényesség oda vezetett, hogy rengeteg 

élőmunkát igényelt már a napi vízmennyiség 
lakásba juttatása. Veszprémben például a 
közüzemi vízellátás 1896-os kiépítését köve-
tően néhány év alatt 40%-kal csökkent a cse-
lédlányok száma. Nem kellett a kutakról vizet 
hordani.

– A mai átlagáron számított 40 filléres literen-
kénti vízdíj (de maximálisan is csak 60 fillér/li-
ter), összehasonlítva a palackozott vizek 40-70 
Ft-os literenkénti árával, igazán nem nevezhe-
tő soknak. Nem beszélve arról, hogy a csapvíz 
használatakor nem keletkezik műanyaghulla-
dék (műanyag mikroszennyezők), nem alakul 
ki torlasz a folyóvizeken, és nem alakul ki úszó 
PET-palack-sziget az óceánokon.

– Találunk-e ma vállalkozót arra, hogy a csalá-
di házainkhoz, lakásainkba, akár a negyedik 
emeletre a mindennapi átlagos vízszükség-
letünket, a 90 liter vízmennyiséget felcipelje 
naponta 36 Ft-ért? (Palackozott vízre napon-
ta átlagosan 18 Ft-ot költünk.) Elvigye kerti 
csapjainkhoz öntözésre, megtöltse fürdőkád-
jainkat és automata mosógépeinket, vagy fo-
lyamatosan rendelkezésünkre álljon a kony-
hában? Ha mindezt fél óra alatt elvégezné 
valaki, akkor 72 Ft-os órabért kapna tőlünk.

De mit is tartalmaz, vagy helyesebben fogal-
mazva mit is kellene tartalmaznia a vízdíjnak 
napjainkban?

Tartalmazza a vízkitermelés, a kezelés, a szál-
lítás anyagjellegű költségeit. Tartalmaznia kelle-
ne a szolgáltatással kapcsolatos indokolt, sze-
mélyi jellegű ráfordításokat, a felhasználókkal 
kapcsolatos ügyviteli, számlázási, díjbeszedési 
és hátralékkezelési költségeket. A különböző 
hatóságok és hivatalok által megkövetelt eljá-
rásokhoz kapcsolódó költségeket. A különböző 
adókat és illetékeket. Tartalmaznia kell/kellene 
a biztonságos üzemeltetéshez nélkülözhetetlen 
fenntartási és üzemeltetési költségeket. Végül, 
de nem utolsósorban tartalmaznia kellene a 
víziközmű-rendszerek felújítási és pótlási szük-
ségleteinek mindenkori költségeit. Az utolsó 
tényleges vízdíj-megállapítás óta (ami a 2011. 
évre vonatkozott) a díjak reá-
lértéke közel 30%-kal csökkent 
(MEKH-adat).

A MEKH minden évben 
adatszolgáltatás keretében be-
kéri a víziközmű-szolgáltatók 
ráfordítás- és bevételadatait, 
főbb műszaki adatait és az üze-
meltetéssel kapcsolatos egyéb 
lényeges adatait. Ezen adatok-
ból megállapítja az indokolt rá-
fordításokat, és javaslatot tesz 
a miniszternek a szolgáltatási 

díjak mértékére vonatkozóan. A miniszter 2012 
óta új szolgáltatási díjat – a rezsicsökkentés 
kivételével – generálisan nem állapított meg. 
Azonban az „új típusú” szolgáltatási díjak meg-
határozása előtt, akár nemzeti konszenzussal, 
néhány fontos kérdésre választ kell adnunk.

Az első és legfontosabb kérdés annak el-
döntése, hogy milyen víziközmű-szolgáltatást 
szeretnénk. Amennyiben megfogalmazásra 
kerül, hogy milyen víziközmű-szolgáltatást sze-
retnénk, azaz

– Minőség: vízminőségi határértékek betartása, 
szolgáltatási színvonal meghatározása (ren-
delkezésre állás, ellátás folyamatosságával 
kapcsolatos elvárások, felhasználói igények, 
rekonstrukciós politika),

– Mennyiség: középtávú és hosszú távú vízigé-
nyek számba vétele,

– Megfizethetőség: az elvárt minőségi szolgál-
tatás biztosításával kapcsolatos indokolt költ-
ségek megtérítésének megosztási aránya a 
felhasználók és az állami költségvetés között, 
akkor lehet a „vízdíjkérdéssel” érdemben fog-
lalkozni.

A fenntartható víziközmű-szolgáltatás csak a 
költségek viselésével, a felhasználó és az állam 
közös teherviselésével, a teljes költségmeg-
térülés elvének betartásával és a mindenkori 
megfizethetőség figyelembevételével képzel-
hető el a jövőben. A jelenlegi rendszerről kije-
lenthető, hogy az nem fenntartható!

 a megfizethetőségről 
A KSH adatai szerint az egy főre eső háztartási 
nettó bevételek szerencsére évről évre nőnek.

A háztartási víziközmű-szolgáltatásra (ivó-
víz- és csatornaszolgáltatási díjak együtt) for-
dított kiadások az elmúlt években (2010–2016 
között) gyakorlatilag stagnálnak. Évente átla-
gosan 24-27 ezer forintot költünk erre. A ház-
tartási nettó bevételek 2,2%-a volt 2016-ban 
víz- és csatornadíjköltség (8. ábra).

Az európai uniós pályázatok bírálataiból 
tudjuk, hogy a megfizethetőségi határ legfel-

6. ábra: Ivóvíz-törzshálózati fajlagos hibaszám alakulása 2011–2016 
között (MaVíz-adat)
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jebb a háztartási nettó bevételek 3-5%-ának 
víziközmű-szolgáltatásra fordítása.

Ha ebből a küszöbszámból indulunk ki, ak-
kor a KSH 2016-os adatainak figyelembevételé-
vel a határ víziközmű-szolgáltatási díj 1052 Ft/m3 
és 1754 Ft/m3 közé eshetne.

A díjtámogatási rendszer következtében 
napjainkban a legmagasabb bruttó (fizetendő) 
lakossági díj 1273 Ft/m3. Mivel díjtámogatás-
ban a felhasználóknak csak igen csekély, né-
hány százalékos aránya részesül, és a lakosság 
nagy része 600-850 Ft/m3 díjat fizet, ezért ki-
jelenthető, hogy a megfizethetőségi kritérium 
jellemzően érvényesül.                       
Feladat: Helyesen fogalmaz a KJT akkor, ami-
kor a következőket írja:

„Mindezek miatt a vízközmű-szolgáltatás-
ban a megfizethető díj és a magas színvonalú 
szolgáltatás költségigénye között eddig felold-
hatatlan az ellentét.”

Márpedig a minőségi víziközmű-szolgálta-
tás csak stabil gazdasági háttérrel rendelkező 
üzemeltető szervezetekkel képzelhető el. Ennek 
érdekében az indokolt költségek megtérítését a 
szolgáltatást igénybe vevők és az állam közötti 
költségfelosztás megteremtésével biztosítani 
kell. Azon a szinten, amilyen szinten elvárjuk 
a szolgáltatást. Azonnali intézkedésként lega-
lább évi 32 Mrd Ft üzemeltetési támogatást kell 
nyújtani a víziközmű-szolgáltató társaságoknak. 
Legalapvetőbb élelmiszerünk, az ivóvíz szolgál-
tatással kapcsolatos áfáját 5%-ra kellene csök-
kenteni, a jelenlegi bruttó díjak meghagyásával.

  munkaerő- és szakemberkérdés  
A következő 2-3 évben a minőségi víziköz-
mű-szolgáltatás biztosításának legnagyobb 
kihívása a megfelelő szakmai-emberi erőforrás 
biztosítása lesz. Az ágazat létszáma a növek-
vő igények és elvárások ellenére gyakorlatilag 
nem változik, 20-21 ezer fő. Kedvezőtlen, hogy 
a 45 év felettiek aránya közel 58%. Fiatal mun-
kaerőt a jelenlegi bérekkel nehezen tudunk be-
vonzani, és emellett az ágazatra korábban egy-
általán nem jellemző munkaerő-fluktuáció is 
jelentősen megnőtt, folyamatosan emelkedik.
Hazánkban jelenleg csak hat „klasszikus” közép-
fokú vízügyi képzőhely működik. Felsőfokú, „víz-
zel” kapcsolatos képzési hely lényegesen több 
van, szám szerint 16 egyetem, de ezek közül 
csak 3-4 egyetem bocsát ki olyan szakembere-
ket, akiket a víziközmű-ágazat nagy számban 
tudna alkalmazni. Egyre nagyobb problémát je-
lent a szakképzett szakmunkás-munkaerő bizto-
sítása a villanyszerelői, víz- és szennyvízgépésze-
ti, valamint a csőhálózat-szerelői munkakörök 
betöltésénél. Két feltételnek kellene egyidejű-
leg teljesülni: legyenek végzett szakemberek, 

és válasszanak maguknak vízi közműves céget.
Feladat: Az ágazatot a munkabérekkel és a tár-
sadalmi elismerés növelésével vonzóvá kell ten-
ni. Meg kell állítani azt a folyamatot, mely által 
a közműszolgáltatók a nemzet ellenségei lettek. 
Az oktatási és képzési rendszert igazítani kell a 
munkaerő-biztosítási igényekhez.

Iv. terv 2020-ig: az ivóvízbázisok
biztonságba helyezése megtörténik.
A jelenleg több mint 1700 üzemelő, felszín alat-
ti vízbázisból (összes vízbázisunk száma közel 
2000) 903 (53%) antropogén szennyezés szem-
pontjából sérülékeny területen helyezkedik el. 
A felszín alatti ivóvízbázisokon kívül 19 felszíni 
vízbázist használunk ivóvízellátás céljára. Vé-
delmüket, illetve a védelem magasabb szintre 
helyezését az Ivóvízbázis-védelmi Program 
(IVP) szolgálja. 

Az első IVP 1995-ben került megfogalma-
zásra. Ekkor 614 üzemelő vízbázis és 75 távlati 
vízbázis került be a programba. Megszületett a 
védelem megvalósításához szükséges jogsza-
bályi háttér, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rende-
let a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védel-
méről kiadásával. A programot 10 év alatt, 2007 
végéig kellett volna végrehajtani.

Napjainkig (20 év alatt) a közcélú ivóvíz-
bázisok 43%-ának, a sérülékeny környezetben 
lévő üzemelő vízbázisok 83%-ának az álla-
potértékelése történt meg. Ezek a vízbázisok 
a közcélú vízellátást biztosító vízmennyiség 
közel 90%-át fedik le. A távlati ivóvízbázisok 
állapotértékelése megtörtént, 66 db került 
miniszteri rendelettel végleges kijelölésre. A 
hatósági elrendelés azonban jelentős lema-
radásban van! Csak 668 db üzemelő vízbázis 
(39%) rendelkezik határozattal (BM-adat). A 
sérülékeny környezetben lévő üzemelő vízbá-
zisok több mint fele nem rendelkezik jogerős 
védőterületi határozattal, és ezek között jelen-
tős vízbázisok is vannak. Az elmúlt 20 év ta-
pasztalataiból kiindulva nehezen elképzelhető, 
hogy 2020-ig az ivóvízbázisok biztonságba he-
lyezése megtörténik.
Feladat: Az IVP ütemezett befejezése akár úgy 
is, hogy új vízbázisok igénybevételére vagy vé-
dőterületi művelési ágak változtatására kerül-
jön sor. Vízbázisaink utánpótlódási területein 
a lefolyásszabályozást és a tervezett vízvissza-
tartást és beszivárogtatást meg kell valósítani 
(globális éghajlatváltozásra felkészülni). Célsze-
rű lenne a vízbázisvédelemmel és a különböző 
területhasználatokkal kapcsolatos jogszabályo-
kat összehangolni. 

összefoglalás
Nagy fába vágtuk a fejszénket azzal, hogy 
2020-ra a KJT-ben megfogalmazott terveket és 
2030-ra az abban szereplő célokat megvalósít-
juk. Természetesen mint ágazati szereplő csak 
üdvözölni és támogatni tudom az előttünk álló 
feladatokat. Azonban az elmúlt 10-20 év törté-
néseinek és a 2019-es állami költségvetésnek 
az ismeretében kijelenthető, hogy a célok és 
tervek ebben a formában történő megvalósulá-
sának nagyon kevés az esélye. A címben megfo-
galmazott kérdésre egyértelmű válasz nem ad-
ható. Felhasználóink nagy részének, 98%-ának 
ivóvízhez jutása már jelenleg is biztosítva van. 
Mennyiségi szempontból megteremthető az 
esélyegyenlőség. Minőség tekintetében azon-
ban számos feladat áll előttünk annak érde-
kében, hogy az igényelt vízminőséget és szol-
gáltatási minőséget biztosítani tudjuk. Ehhez 
elsősorban pénz, másodsorban pedig szakem-
ber kell. A megfizethetőség kérdése alapvetően 
nem műszaki jellegű feladat, sokkal inkább po-
litikai, gazdaságpolitikai, társadalmi és szociális 
kérdés. Az biztos, ha a jelenlegi állapotokkal 
akarjuk biztosítani a minőségi víziközmű-szol-
gáltatást, akkor az nehezen fog sikerülni.

Köszönöm a MaVíz segítő és támogató 
munkáját, adatszolgáltatását, melyet a tanul-
mány elkészítéséhez nyújtott. Külön köszönet 
a MEKH, az ITM és az OKI adatszolgáltatásaiért.

felhasznált irodalom
A Központi Statisztikai Hivatal nyilvános adattáblái 
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