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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja, hogy országosan nem
egységes a vízszolgáltatás díjának megállapítása.
Véleménye szerint nem elfogadható, hogy
állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén, ha
nincs tényleges vízfogyasztás, akkor is havonta
vízfogyasztásra megállapított alapdíjat kell
fizetni.
Míg
önkormányzati
tulajdonú
víziközmű-rendszer esetén csak az elfogyasztott
vízmennyiségre meghatározott egytényezős
díjrendszert alkalmaznak, vagy a 0m³
vízfogyasztás esetén az alapdíjat nem számolják
fel. Álláspontja szerint az állami tulajdonú
víziközműrendszer használóját a díjszámítás
miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

lezárt

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium válaszában kifejtette, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 63. § (1)
bekezdése előírja a kéttényezős díjrendszer alkalmazását. Ennek lényege, hogy a
számlán szereplő fizetendő összeg a fogyasztástól független, fix összegű havi
rendelkezésre állási alapdíjból, és a fogyasztással arányos köbméterenkénti
vízfogyasztási és csatornahasználati változó díjból tevődik össze. Tekintettel a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. §-ában foglalt
rendelkezésre, mely szerint a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített
víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában a lakossági fogyasztók által fizetendő díj nem
haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb
számlaelemek alapján számított összeg 90 %-át. A fentiek miatt minden településen
nincs lehetőség a kéttényezős díjrendszer bevezetésére. A Minisztérium válaszában
kifejtette, hogy a Vksztv. elfogadását megelőzően az ágazatban nem volt központi
hatósági árszabályozás, a szolgáltatási díjakat önkormányzati tulajdonú vízi közművek
esetén árhatósági jogkört gyakorló települési önkormányzat rendeletében hagyta jóvá,
míg az állami tulajdonú víziközművek esetében alkalmazható díjakat a 47/1999. évi
KHVM rendelet szabályozta. Ennek következtében a díjak, díjszerkezetek rendkívül
sokszínű struktúrája alakult ki az országban.
A számlázáskor a víziközmű-szolgáltatók a fentieket figyelembe véve alkalmazhatják
az egytényezős, illetve a kéttényezős díjrendszert. Az egytényezős díjrendszer esetében
a köbméterarányos fogyasztás alapján számlázott víz, illetve csatornadíj tartalmazza a
szolgáltatások ellenértékét. Az egytényezős díjrendszer sajátossága miatt, a
szolgáltatást időszakosan igénybe vevő felhasználók kisebb mértékben járulnak hozzá
a rendelkezésre állás – fogyasztási helyeken felmerülő – azonos mértékű állandó
költségeihez.
A kéttényezős díjmegállapítás azért fontos, mert az ellátó rendszerek üzemeltetőinél
jelentős költségek (a szállító-, az átviteli- és az elosztóhálózatok karbantartása,
fejlesztése) kialakításához és működtetéséhez egyéb, az elszámoláshoz kapcsolódó
feladatok pl. mérés, leolvasás merülnek fel akkor is, ha az adott fogyasztó vagy
fogyasztói közösség nem fogyaszt. Az alapdíjban foglalt szolgáltatás tartalma a
szolgáltatás fogyasztó általi bármikor igénybe vehetősége, amit meg kell fizetni. Az
alapdíj azt a célt szolgálja, hogy valamennyi felhasználó arányosan vegye ki a részét a
fenntartási költségeiből. A számla másik összetevője a változó díj, melyet az
igénybevett szolgáltatás mennyisége után kell fizetni.
Továbbá a fenti alapdíjon felül több, más olyan tényezőtől is függ a szolgáltatás
díjának kialakítása, amelyek sokszor kifejezetten hely specifikusak. Például azokon a

helyeken, ahol kevesen veszik igénybe a szolgáltatást, lakosságszámra vetítve
megemelkedik az olyan fogyasztással arányos díjakra vetülő költségek aránya, melyeket
a fogyasztással arányos díjakba kell beépíteni és viszonylag kevés fogyasztóval
megfizetni.
Arányos teherviselés érdekében számos településen a kéttényezős díjszámítást
alkalmazták már a rezsicsökkentést megelőzően is.
A Minisztérium álláspontja szerint a jelenleg a közszolgáltatások területén általánosan
alkalmazott kéttényezős díjstruktúra (alapdíj, illetve a fogyasztással arányos díj)
hatékonyabban szolgálja a társadalmi igazságosságot és a közműszolgáltatások
ellátásának biztonságát.

