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• Ivóvíz szolgáltatás 

• Szennyvíz elvezetés és ártalmatlanítás 

• Hulladékkezelés 

• Kapcsolódásuk az energiafelhasználáshoz 

• A helyi szint döntési lehetőségei a központi 

ágazati politikák kialakította keretek között. 



Ivóvíz – Szennyvíz – A települési 

vízkör 

• vízminőség, felszíni és felszín alatti készletek esetében – VKI eredmények 

• Városi vízfogyasztás csatornázottság, de tisztítatlanság. 

• Falusi alacsonyabb vízfogyasztás – a természet elrendezte – ez is egy haszonvétel!  

• Növekvő ivóvíz fogyasztás, elővárosiasodás – A talajvíz készletek elszennyeződése – 

közműolló 

• A szivárgó szikkasztók országa 

• Csatornázási programnak értelmezett szennyvíz ártalmatlanítási program 

• központi tervezés, központosított megoldások – városi infrastruktúra másolása falun 

• Befogadó-függően okoz felszíni vízminőségi problémákat 

• Tovább kell növelni a tisztítás hatásfokát? – Másik befogadó? – Ökológiai asszimilálás 

helyben? – Terület használat – van-e lehetőség / jogalap a közösségi haszonvételek 

biztosításához szükséges táj szintű szempontok érvényesítésére? 

• Vízkészlet gazdálkodás – vízbázis védelmi területek használata 

– Klasszikus coase-i probléma 



• Helyi / központi kormányzati szint a környezetpolitikában 

• A települések környezeti problémái is ágazati problémákként jelennek meg 

• Független szolgáltatások vagy összefüggő rendszer? 

• A helyi anyag és energia áramlások zártsága / nyíltsága 

• Összefüggés a helyi gazdaság összetettségével és a tájegység természeti 

rendszerfenntartó folyamatainak körforgásával – A kicsi szép, de vajon hatékony-e?  

• Milyen hajtóerők mozgatják az egyes helyi közüzemi szolgáltatásokat és ezek 

milyen feltételeket teremtenek a helyi környezeti kérdések megoldása számára.  

• Az előnyös együttműködő rendszerek kialakítása lenne. A szolgáltatók ebben 

kevéssé érdekeltek, a települési szereplőknél hiányzik a szükséges tudás, a 

kormányzati szint nem érvényesíti a hosszú távú szempontokat, nem képez 

ellensúlyt sem az iparági lobbik, sem az EU, nem adekvát elvárásaival szemben. 

(Jogszabályok adaptálása a hazai adottságok figyelembevétele nélkül)   



Települési – tájegységi folyamatok 

és szolgáltatás szervezés  

• Milyen méretű hálózat? Milyen technológia? Hogyan 

kapcsolódik a terület hulladék és energia 

gazdálkodáshoz? 

• Méretgazdaságosság szempontjai az infrastruktúra 

területén 

• A hálózati szolgáltatások koncentrációjának újraelosztási 

hatása – érdekellentét település és hálózatüzemeltető 

között 

• Hogy néz ki ehhez képest a szabályozási és támogatási 

környezet? 





A VÍZIKÖZMŰ SZEKTOR 

Önkormányzati szolgáltatások 

– Víziközművek 

 

Koskovics Éva, Ungvári Gábor 



Vázlat 
• Víz vagy szolgáltatás? 

Mennyiségek. Mit fizetünk meg? A vizet?  

A Víz Keretirányelv és ami belőle következik 

• Ágazati jellemzők, szabályozás 

Az ágazat felépítése és a feladatok 

A cégek és a gazdálkodás fő kérdései 

• Az önkormányzatok mozgástere a víziközmű szektorban 

A szolgáltatással kapcsolatos gazdálkodási problémák 

• A díjak megállapítása 

• Vagyongazdálkodás 

Önkormányzati feladat ellátás – szolgáltatás szervezési kérdések  

• Szervezeti kérdések 

• Szabályozói szerepkör 



A vízkészleteink 
• A víz nem homogén termék – 

minőség, tér, idő, 

megújulóképesség 

• Különbség mennyiség és 

mennyiség megítélésében:  

• 10 millió Ft sok? 
munkajövedelemből, 

tőkejövedelemből,  

hitelből?  



A vízfelhasználás változása 

• Csökkenő vízfelhasználás 
a rendszerváltástól az 
évezred fordulóig 

 

• A csökkenést az ipar 
oldaláról a gazdasági 
visszaesés és a 
technológia váltás 

• Lakossági oldalról a 
mérés bevezetése és az 
áremelések vezérelték 



Vízfogyasztás fő gazdasági ágak szerint 

• A vízigények térben és készlet típus alapján jelentősen differenciáltak – lakossági felhasználáson túl, gazdasági ágak 

szerint  

• Lakossági részarány növekvő 

• A lakossági és az ipari felhasználás is a felszín alatti vizekre összpontosul, növekszik a mezőgazdaság felszín alatti 

víz felhasználása is. 

Vízfogyasztás, vízigény alakulása, Magyarország

Valószínű 

szcenárió

Magas 

szcenárió

Valószínű 

szcenárió

Magas 

szcenárió

Összes vízfogyasztásból hűtővíz 4 026,20 3 995,70 4 244,10 99,20% 105,40%

Összes vízfogyasztásból nem hűtővíz* 1 558,30 1 798,10 1 987,20 115,40% 127,50%

Lakossági vízfogyasztás 374,3 422,8 474 112,90% 126,60%

Ipari, szolgáltatási** vízfogyasztás (hűtővíz nélkül) 542,7 568,4 650,4 104,70% 119,80%

Mezőgazdasági vízfogyasztás 605,8 766,5 822,4 126,50% 135,80%

Összes vízigény*** 5 819,80 5 980,30 6 479,10 102,80% 111,30%

2004.

2015. 2015./2004.

millió m
3
/év %

http://www.vizeink.hu/files/4p1.rar  

Lakossági célú Ipari célú Lakossági aránya 

Felszíni víz 41,60                              4 403,50                               1%

Felszín alatti víz 675,50                            82,70                                    89%

Ebből partiszűrésű 285,80                            9,40                                      97%

Talajvíz 18,40                              4,90                                      79%

Karsztvíz 84,00                              14,70                                    85%

Rétegvíz 281,90                            48,70                                    85%

Termál és gyógyvíz 5,40                                5,00                                      52%

Bányavíz -                                   66,00                                    0%

Mindösszesen 717,10                           4 552,20                              14%

Ipari és lakossági célú vízkitermelés 2001-ben (millió m3)

Forrás: Vízgazdálkodási adatok OVF 2001



A terhelés megoszlása 

A szennyező anyagok kibocsátása 2004-ben

Komponens Feldolgozó-

ipar

Ipar Ipar + 

építőipar

Települési Egyéb Összesen

BOI5 (t/év) 4 518 4 812 4 816 57 905 567 63 246

KOId (t/év) 15 946 16 589 16 614 102 002 1 860 120 249

Összes lebegő anyag (t/év) 8 907 9 187 9 214 381 289 1 118 46 565

Összes-P (kg/év) 93 977 95 422 95 423 3 931 965 10 342 4 032 607

Összes-N (kg/év) 2 008 223 2 034 721 2 041 487 20 408 184 129 494 22 526 244

Nehézfémek* (kg/év) 8 765 9 086 9 268 95 050 137 104 455

*Nehézfémek: Cu+Pb+Cr+Cd+Ni+Zn

• Mennyiségben a kommunális eredetű terhelés a legnagyobb, ezzel foglalkozik 

a szektor 

• Az ipari kibocsátások mennyisége alacsonyabb azonban a kibocsátás 

koncentrált 

• A mezőgazdaság diffúz terhelése még e felett jelentkezik 

Forrás: VGT, 2010 



A Víz Keretirányelv célkitűzései 

• Általános célkitűzések 

a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 

a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével, 

a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 

a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további 

szennyezésük megakadályozása, 

az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

mérséklése. 

 

• A VKI szerint a tagállamoknak figyelembe kell venni a vízi szolgáltatások 

költségei megtérülésének elvét  

a szolgáltatás pénzügyileg fenntartható működésében 

a környezeti  

és a vízkészletek védelmével összefüggő költségek esetében is 



Ágazati jellemzők és szabályozás 

• A szétaprózódást a jobb pozícióban lévő 

települések kiválása hajtotta. 2001-re 367 cég 

• Alkotmányjogi csatározások:  

– a települések joga-e a szolgáltatókkal való 

szerződés kötés a lakosság nevében. 

– Átalakulási törvény: a víz és szennyvíz 

létesítmények az önkormányzatok törzs 

vagyona, mit kezdhet vele? Egyéb tulajdon 

arány max 49% 

• Az önkormányzati tulajdonban lévő 

létesítmények esetében jelennek meg a 

tulajdonlás és a működtetés megosztott formái 

• NEM PRIVATIZÁCIÓ, HANEM 

MŰKÖDTETÉSI KONSTRUKCIÓK   

Ivóvíz szolgáltatási létesítmények db

Vízkivételi létesítmények 1 858

Tisztító létesítmények 846

szállító hálózat 896

elosztóhálózat 3 356

A szennyvíz szolgáltatási létesítmények db

Gyűjtő hálózat 997

Tisztító telep 539

• Az 1970-es években alakították ki a 
rendszerváltásig működő szervezeti rendszert 
– 33 víziközmű vállalat 

• Az átalakulási törvény az önkormányzatok 
tulajdonába adta a területükön lévő lehatárolható 
rendszereket + 5 regionális céget hozott létre 

 

Összesen 

Cégek működtetői szerződéssel 

Cégek koncessziós szerződéssel 

Önkormányzati 

Állami 

A működtető alapján db % 

megoszlás 

Összes 

Egyéb 

Önkorányzati tulajdon 

Állami tulajdon 

Megoszlásuk db alapján % -san  

A hálózati elemek száma 



Forrás: KSH, MAVÍZ 

 
Szolgáltatók méret szerinti megoszlása

Fővárosi Vízművek

DRV

DMRV

ÉDV

ÉMRV

Tiszamenti



A víziközművek tevékenysége 

Fő tevékenységek: 

• Ivóvízellátás 

• Szennyvíz-elvezetés és kezelés  

• Csapadékvíz elvezetés 

 

Kiegészítő tevékenységek 

(általában < 10% árbevétel): 

• Uszoda üzemeltetés 

• Ivóvíz átadás más szolgáltató részére 

• Szennyvíz átvétel más szolgáltatótól 

• Ipari víz szolgáltatás 

• Laboratórium 

• Szennyvíz-szállítás tengelyen 

• Építőipari tevékenység 

• ... 



A vízellátás technológiája 

Forrás: www.drv.hu 



A szennyvíz elvezetés és kezelés 

technológiája 

Forrás: www.drv.hu 



Forrás: KSH 

A kommunális ellátás alakulása
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Hosszú az eszközök élettartama: 

• Hálózatok: 50–100 év 

• Vízművek, szennyvíztelepek: 30–60 év 

• Gépek, berendezések: 5–30 év 

Magas az állandó költségek aránya (60–80%)  

Méretezni a csúcs terhelésekre kell – kapacitás kihasználtság 

Infrastruktúra 



Megfizethetőség 
• A díjak 3-4-szeresére növekedtek az utóbbi 10 évben, a növekedés mértéke messze 

meghaladta az inflációt (ami közel 60%-kal nőtt ebben az időszakban) 

• Magyarország vonatkozásában a megfizethetőségi ráta felső korlátjának a 2,5–

3,5%-ot tekintik. 

• a víz- és csatornakiadások 2009-ben a magyar háztartások háztartási nettó 

jövedelmének 3,4%-át (1,8 % a vízdíj, 1,6 % a szennyvízdíj) teszik ki. 

• A lakosság alsó jövedelemtizedének átlagos terhelése 5,7 % (3,1 % a vízdíj, 2,6 % a 

szennyvízdíj), még úgy is, hogy az átlagos vízfogyasztásnak csupán 70 %-át 

fogyasztják. 

• az elmaradott térségekben a vízre fordított kiadások meghaladják a jövedelmek 5%-

át, a legszegényebb 10%-ban pedig a 10%-ot, de még a leggazdagabb térségekben 

(pl. Budapest) is lényegesen meghaladják a 2,5%-ot (2,9 %). 
 

Forrás: VGT 2010 



Kitettség 
• Az állam támogatási rendszert működtet a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás területén a kiemelkedően magas díjakkal 

szembesülő lakossági fogyasztók helyzetének javítása érdekében.  

• A díjtámogatási rendszer eredeti céljához képest túlélte önmagát és a 

felelőtlen fejlesztés büntetlenségének illúzióját kelti, egyre több 

település kerül be az új víziközmű fejlesztések miatt.  

• Az állami támogatás összege abszolút mértékben is 18%-al csökkent 

2004 és 2009 között, a támogatás reálértéke 33%-al csökkent.  

• Nincs igazi törvényi biztosíték arra, hogy ez a támogatás a 

fejlesztésekkel azonos időtávon fennmaradna. Erre alapozni a közmű 

fejlesztés lakossági terhének alakulását nagyon veszélyes. 



A gazdasági kérdések alap problémája 

a víziközmű szektorban 

• A víziközmű szektor alapkérdése a hosszú időtávon megújítandó 

rendszer elemek pótlásához szükséges finanszírozási alapok és a 

napi működés közötti egyensúly elérése és fenntartása. 

• A települések rossz / reménytelen helyzetből indultak lenullázott 

pótlási alapokkal. 

• Az egyértelmű szabályok hiányában sodródtak a központi fejlesztési 

támogatások kijelölte pályán. 

• A fejlesztési források hirtelen bősége és a fogyasztóknak, mint a 

beruházások majdani fenntartóinak finanszírozói képessége nincs 

összhangban. 

• A VKI több szempontból az igazság pillanatát jelenti 



VKI – A költségmegtérülés helyzete 

• Pénzügyi megtérülési mutató az elszámolt költségek alapján 

(nettó bevétel/üzemi ráfordítás), 2005 % 

Szolgáltatói csoport Ivóvíz Szennyvíz Összesen 

Ország összesen 98,5 99,9 99,2 

Regionális szolgáltatók 92,7 85,9 89,9 

> 5000 m3/év szolgáltatók 101,4 103,8 102,7 

1000-5000 m3/év szolgáltatók 95,7 97,6 96,5 

100-1000 m3/év szolgáltatók 98,4 85,5 92,2 

< 100 m3/év szolgáltatók 78,4 51,7 65,8 

 

• Költségmegtérülési ráták becsült alakulása ország összesen, 2005., % 

Megnevezés Ivóvíz Szennyvíz 

Pénzügyi megtérülési ráta 98,5 99,9 

Pénzügyi megtérülési ráta, lakosság 96,2 94,0 

Pénzügyi megtérülési ráta, közület 104,3 110,6 

 



A pótlások finanszírozásának helyzete 

• Pénzügyi megtérülési mutató az elszámolt és az elmaradt pótlási és 

üzemeltetési, karbantartási költségek együttes értéke alapján, 2005 % 

Szolgáltatói csoport Ivóvíz Szennyvíz Összesen 

Ország összesen 78,0 85,7 81,6 

Regionális szolgáltatók 68,3 64,2 66,7 

> 5000 m3/év szolgáltatók 87,3 97,7 92,6 

1000-5000 m3/év szolgáltatók 66,4 68,0 67,0 

100-1000 m3/év szolgáltatók 68,0 56,7 62,5 

< 100 m3/év szolgáltatók 48,3 30,2 39,5 

 

• Költségmegtérülési ráták becsült alakulása ország összesen, 2005., % 

Megnevezés Ivóvíz Szennyvíz 

Teljes megtérülési ráta 79,2 66,7 

Teljes megtérülési ráta, lakosság 77,3 63,1 

Teljes megtérülési ráta, közület 83,6 73,2 

 



A jövőbeni fejlesztések finanszírozása 

• Prognosztizált díj növekedése a jelenlegi díjak %-ban 

• A fejlesztésekkel is számoló mutatók esetében 2015-ben a mutató még az 

átlagos fogyasztás esetén is (a magas fogyasztásnál még inkább) több 

régióban meghaladja a 3,5%-os küszöbértéket (Dél-Dunántúl, Észak-

Magyarország, Észak- és Dél-Alföld).  

• Ugyanakkor minden fogyasztási kategóriában a kistérségi minimális 

jövedelmű és a legszegényebb jövedelmi tizedbe tartozók messze túllépik 

ezt a küszöböt. Kistérségi minimumnál 5% körüli, a legszegényebb 

háztartásoknál 8–11% körüli az érték. 

Megnevezés Ivóvíz Szennyvíz 

Jelenlegi rendszerek indokolt költségeit fedező díjak, Lakosság  23 38 

Jelenlegi rendszerek indokolt költségeit fedező díjak, Közület 14 20 

Alapintézkedések miatti többletköltségeket is fedező díjak, Lakosság 38 78 

Alapintézkedések miatti többletköltségeket is fedező díjak, Közület 28 55 

Kiegészítő intézkedések miatti többletköltségeket is fedező díjak, Lakosság  82 

Kiegészítő intézkedések miatti többletköltségeket is fedező díjak, Közület  59 

 



• Az önkormányzatok mozgástere a víziközmű 

szektorban 

A szolgáltatással kapcsolatos gazdálkodási problémák 

• A díjak megállapítása 

• Vagyongazdálkodás 

Önkormányzati feladat ellátás – szolgáltatás szervezési 

kérdések  

• Szervezeti kérdések 

• Szabályozói szerepkör 



Díjszabás – ármegállapítás 

• Mennyire objektív a díj?  

• Árhatósági szerepkör helyett – helyi 

politikai kényszerek - Szociális problémák 

• Van-e mozgástér a díjképzésben? Jó-e az 

infláció, mint mérték a díjemelésre?   



A díjszabás 
• A díjszabás szempontjai 

– Bevételképzés 

– Igazságosabb díjszabás, a 

keresztfinanszírozás csökkentése 

– Alacsony jövedelmű háztartások segítése 

– Kereslet befolyásolás  

(demand management) 

– Hosszú távú bevételstabilitás 

– Szennyezés-csökkentés 

• A díj szerkezete befolyásolja a finanszírozási 

teher fogyasztói csoportok között 

megoszlását 



A díjak fajtái 
• Fogyasztástól független havidíj 

– Pl. 3.000 Ft/hó 

– Nem szükséges vízmérő 

– Nem ösztönzi a takarékosságot 

– A fogyasztók nem képesek a számla összegét 

befolyásolni 

– Összességében költséges 

– Hol alkalmazzák? 

• Egyesült Királyság 

• Fejlődő országok 

• Lakótelepi lakások 

– Magyarországon már ritka 

– Pl. a Balkánon még elterjedt 

– Technikai, jogi problémák nehezítik a 

lakásonkénti fogyasztásmérést 



A díjak fajtái 

• Fogyasztásfüggő díj 

– Pl. 340 Ft/m3 

– Vízmérő szükséges 

– Takarékosságra ösztönöz 

– A fogyasztók képesek a 

számla összegét befolyásolni 

– A legtöbb országban 

alkalmazzák 



A díjak fajtái 

• Kéttényezős díj (havi alapdíj + 

fogyasztásfüggő díj) 

– Pl. 600 Ft/hó + 200 Ft/m3 

– Az alapdíj jellemzően a teljes 

díjbevétel 5-20%-át adja 

– A bevétel szerkezetét a valós 

költségstruktúrához közelíti (az 

állandó költségek dominálnak) 

– Szezonális fogyasztással rendelkező 

cégeknél segít a bevételek 

simításában 

– Az alacsony jövedelmű, kis 

fogyasztású háztartásokat 

hátrányosan érinti 

– Egyre elterjedtebb 



A díjak fajtái 
• Többtényezős, emelkedő blokk díjak 

– Pl.: 

• 200 Ft/m3 0-5 m3/hó 

• 300 Ft/m3 5-15 m3/hó 

• 400 Ft/m3 15 m3/hó felett 

 

– Kedvező az alacsony jövedelmű, kis fogyasztású háztartásoknak 

– Keresztfinanszírozás a nagy fogyasztók felől a kis fogyasztók felé 

– Leginkább a fejlődő világban alkalmazzák 

– Alacsonyabb tranzakciós költségek, mint a szociális áraknál 

– Nagy családok vagy egy csatlakozáson lévő több család esetén visszájára fordul a 

szociális cél 

– A fogyasztói képviseletek folytonosan ki akarják terjeszteni  

az első blokkot 

Díj (Ft/m3) 

Fogyasztás (m3/hó) 



A díjak fajtái 

• Többtényezős, csökkenő blokk díjak 

– Pl.: 

• 400 Ft/m3 0-5 m3/hó 

• 300 Ft/m3 5-15 m3/hó 

• 200 Ft/m3 15 m3/hó felett 

 

– Tükrözi a méretgazdaságosság meglétét 

– Az első blokk egyfajta alapdíjként funkcionál – ha legalább egy keveset 

fogyasztanak a csatlakozáson 

– Az alacsony jövedelmű háztartásokat sújtja 

– Nem igazán elterjedt 

Díj (Ft/m3) 

Fogyasztás  (m3/hó) 



• Javaslatok:  

• Ár-költség számítás legitim jövőképek alátámasztására  

• pénzügyileg értelmes struktúra pl. alapdíjas díjstruktúra  

• lefektetett elvek a szociális kisegítésre (pl. szolgáltatói 

visszaforgatás)  

egy főre jutó napi fogyasztás (l/nap)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

50 667 737 806 875 945 1 014

75 1 001 1 037 1 073 1 109 1 145 1 181

100 1 334 1 337 1 340 1 342 1 345 1 348

150 2 002 1 938 1 874 1 809 1 745 1 681

alapdíj összege (Ft/fő/hó) 0 136 272 408 545 681

változó díj összege (Ft/m3) 445 400 356 311 267 222

havi vízszámla (Ft/fő/hó), ha az alapdíj aránya a teljes díjban

egy főre jutó napi fogyasztás (l/nap)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

50 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6%

75 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8%

100 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

150 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9%

díjterhelés a nettó jövedelem arányában, 

ha az alapdíj aránya a teljes díjban



Eszközök 
• Astec – Accounts Simulation for Tariffs and Effluent  

Charges – Víziközmű szolgáltatók fogyasztói  

csoportjainak víz és szennyvíz díj szimulációs modellje.  

• www.undp-drp.org/drp/themes_municipal-ws-ww.html 

• http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html 

 

Kéttényezős díjrendszerMAKK

1,03T8 – átadás
0,65T5 falu
1,04T7 egyéb
0,99T7 – 2 falu háztartásai
0,80T6 – 1 falu háztartásai
0,88T4 egyéb
0,84T4 – 9 falu háztartásai
1,26T3 egyéb
1,12T3 ipar
1,21T3 háztartás
1,02T2 elővárosi háztartás
1,09T1 „B” ipar
1,09T1 „A” ipar
1,51T1 közlétesítmények
1,44T1 városi háztartás

Teljes díjbevétel és költség hányadosaÜgyfél kategóriák
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Vagyongazdálkodás 

• Illeszkedik-e a közművagyon az igényekhez. Milyen célokat / elvárásokat kell, 

vagy akar az önkormányzat teljesíteni a jövőben a víziközmű szolgáltatás 

terén. Azaz mit működtetek, tartok karban most és mit alakítok ki a megújítás, 

pótlás során a jövőben?  

• Mindez hosszú időtávon ható finanszírozási kérdéseket vet fel -  

– vagyonmegőrzés mennyire biztosított (díjban mekkora pótlásra biztosítanak 

fedezetet) 

– ténylegesen mekkora a működtetett vagyon, reális-e a könyv szerinti érték 

• fejlesztések kérdése – ki hol tart– EU-s kötelezettségek, fejlesztésekben 

(vízminőségvédelmi program, szennyvízprogram)  való érintettség (előtte 

állnak, folyamatban van, befejezett), fejlesztési források lehetőségei, szükséges 

kapacitások meghatározása, EU-s pályázatokkal kapcsolatos kérdések – a 

technológiai döntések finanszírozási és elosztási döntések is (megalapozottság 

műszaki, gazdasági, társadalmi-szociális területen) 



Önkormányzati feladatellátás 

– feladat szervezés szintje 

Szervezeti kérdések 

– a méretgazdaságosság lehetőségének 

biztosítása a település számára 

– egyedül, vagy más önkormányzatokkal 

megosztva kell döntéseket hozniuk, ez milyen 

kérdéseket vet fel 

– milyen szervezeti formában történik 



A költségeket befolyásoló tényezők 

Az ivóvíz ellátás területén a költségek 

nagyságát befolyásolja, pl.: 

• Vízbázis típusa 

• Kitermelt víz minősége, víztisztítás 

technológiája  

• Szolgáltatási terület nagysága, széttagoltsága, 

szintkülönbsége 

 

A szennyvíz elvezetés és kezelés költségét 

befolyásolja, pl.: 

• Szolgáltatási terület jellemzői, nagysága, 

széttagoltsága 

• Tisztítási technológia, iszapkezelés (biogáz) 

Forrás: www.drv.hu 



Szabályozói szerepkör / 

Információ-ellátottság 

• Mennyire hatékony a szolgáltató által működtetett 

szervezet? 

• Mennyire átlátható a szolgáltató működése akár 

gazdasági, akár műszaki oldalról  

• Egy-egy döntésnél milyen lehetőségek vannak 

– pl. műszaki kapacitások, megoldások 

tekintetében, vagy pl. a díj-javaslat elfogadásakor 



Benchmarking = teljesítményértékelés 

• Hasonló folyamatok, szolgáltatások, termékek és szervezetek 

jellemzőinek szabványosított mérése és a mérési eredmények 

összehasonlítása, elemzése  

Kezdeményező: 

• Szabályozó hatóság – árszabályozási céllal  

(pl. Office of Water, Anglia) 

– Ársapka (mennyiségtől független) 

– Jövedelemsapka (mennyiség is befolyásolja) 

– Megtérülési ráta (befektetett tőkére vetítve) 

• Iparági szereplők – önkéntesen (pl. MAVÍZ Benchmarking 

Klub) 



• Mutatóértékek a vízszolgáltatásban részesülő települések 

átlagos lakosságszáma szerinti bontásban  

 
Vízszolgáltatásban részesülő települések átlagos 

lakosságszáma 

 3000 alatt 3000 felett 

A mutató kódja és neve 
Szolgáltatók 

száma Átlagos érték 
Szolgáltatók 

száma Átlagos érték 

3-11 Szennyvízátemelők meghibásodása - irányítástechnikai 
okból (db/db/év) 8 0,95 9 0,39 

3-4 Szennyvíztisztításhoz használt fajlagos villamosenergia 
mennyiség - 15.000 és 100.000 LE közötti kapacitású 
tisztítókban (kWh/m

3
) 8 0,97 4 0,62 

3-52 Tisztított szennyvíz P koncentráció megoszlása - 15.000 
LE alatti kapacitású tisztítóban (g/m

3
) 11 4,59 6 2,93 

4-5 Egy ivóvíz ágazati alkalmazottra jutó értékesített ivóvíz 
mennyiség (m

3
/fő) 12 42.005 11 75.740 

5-48 Villamos energia átlagos beszerzési ára (Ft/kWh) 11 26,76 11 23,87 

8-20 Vonalmenti veszteség index II: gerinchálózatra vetítve 
(m

3
/km) 12 1.379 11 3.156 

 



Mavíz Benchmarking klub 
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Mavíz Benchmarking klub 

Január-április: 

Munkaterv készítése, a 

lekérdezés előkészítése 

Május-június: 

Adatszolgáltatás 

Július-augusztus: Az 

adatok ellenőrzése, 

javítása, első 

elemzések 

Szeptember: Első 

eredmények – mutatók 

December: Az éves 

munka értékelése 
Az év során: 

Tapasztalatcsere – 

„jó gyakorlat 

ismertetése” Október-november: 

További 

eredmények, éves 

jelentés 



Az önkormányzatok felelőssége, lehetőségei: 

 

– Tisztánlátás → tényfeltárás 

– Hosszú távú, stratégiai gondolkodás, következetes 

döntéshozatal 

– Kommunikáció, kapcsolattartás a lakossági 

csoportokkal, meggyőzés a felelős döntések 

ésszerűségéről és következményeiről 

 


