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Átviteli Rendszerirányító (MAVíR) leányvállalata a villamosenergia- és a 
gázszolgáltatás mellett megcélozta a víziközmű-vállalatokat is, annak 
érdekében, hogy kiépítse kezdeti okoshálózati adatközpontját, amely a 
jövőben elősegítheti a környezet- és energiatudatos fogyasztást, illetve 
szolgáltatást is. Az idei év talán leginkább borzongató témája az Európai 
Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) volt, amely, mint az köz-
tudott, május 25-étől hazánkban is kötelezően alkalmazandó, és amely 
alapján rendkívüli bírsággal sújthatók azok, akik megsértik a személyes 
adatok védelmének szabályait. Az ügyfelek adatainak kezelése folytán 
ez az értékesítési és az ügyfélszolgálati területet kiemelten érinti, hisz 
mi közvetlenül állunk kapcsolatban a felhasználókkal. Reméljük, hogy 
minden víziközmű-szolgáltatónak sikerült megfelelően felkészülnie, és 
az ügyfelek részéről emiatt sem várható a jövőben panasz. A következő 
oldalakon ezen legfontosabb témákról olvashatnak részletesebben.

bíróság határozatai kijelölték a jogalkotás kereteit, aminek eredménye-
képpen megszületett az első magyar adatvédelmi törvény, a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 
évi LXXXIII. tv. A hazai jogban a személyes adatok védelme és az infor-
mációszabadság kiteljesedése a 2011. évi CXII. törvénnyel valósult meg, 
amely már szinte valamennyi, GDPR-t megelőzendő alapelvet tartalma-
zott. Az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR szerint a követ-
kező alapelveket kell szem előtt tartaniuk a személyes adatok kezelése 
során: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötött-
ség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és 
bizalmas jelleg, elszámoltathatóság. A GDPR személyes adatnak tekinti 
az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bár-
mely információt, adatkezelésnek pedig a személyes adatokon végzett 
bármely műveletet. Ki kell emelnünk, hogy az adatvédelem és az adat-
biztonság kéz a kézben kell hogy járjon mindennemű adatkezelés során. 
Nem elegendő a megfelelő fizikai adatvédelem, fontos hangsúlyt kell 
fektetni a digitálisan tárolt, továbbított adatainkra is, legfőképpen akkor, 
ha különleges adatot is kezelünk.

Közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati fela-
datot vagy közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, sze-
mélyes adat fogalma alá nem eső információ vagy ismeret. A közérdekű 
adatot kezelő szervhez bárki jogosult közérdekűadat-kéréssel fordulni, 
elegendő a puszta állampolgári kíváncsiság is. A közérdekűadat-igény-
lésnél az adatkérés célját nem vizsgálhatjuk. A közérdekű adatot kezelő 
szervet 15 napon belül válaszadási kötelezettség terheli. Abban az eset-
ben lehet a határidő-hosszabbítás lehetőségével élni, ha az adatigény-
lés jelentős terjedelmű adatot ölel fel. A közérdekű adatok igénylésének 
költségeit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet határozza meg. A víziköz-
mű-szolgáltatóknak az adatvédelmi és közérdekű adatok szabályzatán 
túl kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a munkavállalók is meg-
felelő adatvédelmi és adatbiztonsági oktatásban részesüljenek. Az adat-
védelem napjainkban egyre fontosabb jogterület lett. Magánszféránk 
akkor lehet a legnagyobb biztonságban, ha az adatvédelmi tudatossá-
got saját magunkban és környezetünkben is növeljük, erősítjük. 

Az értékesítésről persze mindenkinek elsősorban az ügyfélszolgálat 
jut eszébe, amely a víziközmű-szolgáltató „arca”, amellyel a felhasználó 
legtöbbször találkozik, és amely meghatározó benyomást nyújt magá-
ról a vállalatról. Épp ezért fontos, hogy a MaVíz évről évre megrendezi az 
ügyfélszolgálati versenyt, ezzel hangsúlyozva és megbecsülve azt a ne-
héz munkát, amelyet kollégáink mindennap végeznek ezen a területen.

Közel másfél évig zajlott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozá-
si Hivatal (MEKH) Felhasználói Elégedettségi Felmérésének előkészítése, 
amelyben a bizottság több tagja is részt vett. A felmérés idén júliusban 
indult, és a kezdeti nehézségek ellenére örömmel tapasztaljuk, hogy 
nemcsak a felhasználók, hanem többségében a MEKH is elégedett a 
szolgáltatók munkájával.

Hasonlóan elindult egy másik projekt, amely a Központi Okos Mé-
rés Zrt.-hez (KOM Zrt.) kapcsolódik. A Magyar Villamosenergia-ipari 

2018. május 25. napjától alkalmazandó a Gene-
ral Data Protection Regu lation, ismertebb for-
mában a GDPR. A GDPR az uniós jogforrások 
közül rendeleti formában született, mint másodlagos jogforrás általános 
hatállyal bír, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó. A 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 61. § (2) bekezdése 
rögzíti, hogy mely adatokat kezelheti a szolgáltató. A jogszabályi meg-
határozáson túl csak abban az esetben kezelhetünk adatot, ha ahhoz 
a felhasználó hozzájárul. A címzetteknek (magánszemélyeknek, tag-
államoknak, uniós intézményeknek) maradéktalanul be kell tartaniuk 
az előírásait. Tekintettel arra, hogy a rendelet közvetlenül alkalmazan-
dó, azt nem kell átültetni a nemzeti jogba. A GDPR létrejöttét a gyors 
technikai fejlődés és a globalizáció indokolta. Egy 2011. évben végzett 
felmérés szerint az Európai Unió polgárainak adatai 315 milliárd eurót 
értek, ami a becslések szerint 2020-ra elérheti az 1000 milliárd eurót. Ez 
a mennyiségű adatvagyon pedig jellemzően a két nagy amerikai óriás, 
a Google és a Facebook szerverein jelenik meg, döntően befolyásolva 
ezzel mindennapi életünket. Újdonságként tekintünk a GDPR előírásaira, 
de a főbb alapelveket már az Európai Parlament és a Tanács 1995. októ-
ber 24-i 95/46/EK irányelve is tartalmazta. Az irányelv mellett meg kell, 
hogy említsük a magyar szabályozást. Az 1989. október 23-án kihirde-
tett köztársasági alkotmány Kelet- és Közép-Európában elsőként emelte 
alkotmányos szintre (59. §, 61. §) a személyes adatok védelmét és az in-
formációszabadságot. Az Alkotmánybíróság már a 15/1991. (IV. 13.) AB 
határozatában olyan alapelveket fektetett le, hogy a személyes adatokat 
felvenni és felhasználni csak az érintett beleegyezésével szabad, vagy 
hogy mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az 
adatfeldolgozás útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, hogy ki, hol, 
mikor és milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Az Alkotmány-
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