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HOL A LEJTŐ ALJA?  

FENNTARTHATÓSÁG 

ÉS MÉLTÁNYOSSÁG A 

VÍZIKÖZMŰ-

SZOLGÁLTATÁSBAN 



Víziközmű ágazati sajátosságok

▪ Víz, szennyvíz, csapadékvíz 

▪ Fix költségek magas aránya (70-90%)

▪ Nagy számú önálló „víziközmű rendszer”. Nincs országos hálózat.

▪ Markánsan eltérő működési körülmények: vízbázisok, hálózatok, 

földrajz, fizetőképesség → Többszörös költségkülönbségek
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Az elmúlt 30 év
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1989 20192011

2011. évi CCIX. 
törvény a 

víziközmű-
szolgáltatásról 

(VKSZTv)

• Szétaprózódó ágazat: 33 → 400 szolgáltató

• Sok pici, egy-két településes víziközmű szolgáltató –

alacsony hatékonyság, kérdéses színvonal

• Önkormányzati / minisztériumi díjszabás

• Szuboptimális fejlesztések

• Az önkormányzatok által megörökölt terheken nem 

sikerült túllépni

2004



Víziközmű reform (2011. évi CCIX. tv.)

▪ Szabályozó hatóság (MEKH) felállítása: engedélyezés, felügyelet, 

díjtervezet

▪ Minimum méret a működési engedély előfeltétele: 150.000 

felhasználói egyenérték (méretgazdaságosság, szolgáltatási 

minőség)

▪ Magánszereplők sem tulajdonosként, sem üzemeltetőként nem 

jelenhetnek meg az ágazatban

▪ 15 éves gördülő fejlesztési terv

▪ Költségfedező díjak az indokolt költségek alapján, 

specializálódott, erre felhatalmazott szabályozó hatóság által 

előkészített díjtervezet
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Koherens, jól 

átgondolt, ésszerű 

reform, gyors 

megvalósítás –

világviszonylatban is 

egyedülálló 

sikertörténet!!

Víziközmű szolgáltatók száma



Új adóterhek

▪ 2012. évi, a közművezetékek adójáról szóló 

CLXVIII. törvény 

▪ 125 Ft/m az ivóvíz, csatorna és 

csapadékvízelvezető vezetékek 

mindegyikére

▪ 14 milliárd Ft/év teher

▪ MEKH felügyeleti díj 2,4 mrd Ft/év 

▪ Energiaellátók jövedelemadójáról is 

rendelkező 2008. évi LXVII. törvény: 3,6 mrd 

Ft 2017-ben
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Forrás: Századvég (2018)



Díjbefagyasztás, rezsicsökkentés

▪ 2012. január: díjbefagyasztás 

▪ 2013. július: rezsicsökkentés. 

Lakossági díjak egységesen 

10%-kal csökkentek

▪ 2013 óta a díjak nem változtak
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Pénzügyi fenntarthatóság? 

2011-ben a legtöbb szolgáltatónál a 

rövid távú költségeket még fedező 

bevétel

Integrációból fakadó 

hatékonyságjavulás

Kormányzati intézkedések terhe

Emelkedő input árak
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Jelentősen romló gazdasági 

pozíció, már a rövid távú költségek 

fedezete sincs meg:

• Munkaerő problémák

• Rekonstrukciók elmaradása
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Hálózati veszteség mutatók,

három éves mozgóátlag értékek



Méltányosság?

Jó szabályozásnak 

tekinthető-e egy 

univerzális 10%-os 

rezsicsökkentés?
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(csak ivóvíz, csatorna nélkül)

Az állami kézben lévő öt 

nagy regionális 

szolgáltató központi 

támogatása. Fogyasztói 

csoportok 

diszkriminálása?
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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