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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

 

A BAKONYKARSZT Zrt., mint az Önök településén víziközmű szolgáltatást végző Társaság, jövőjét 

jelentősen meghatározó döntés elé került. A fennálló lehetőségek közül Önöknek, mint Társaságunk 

tulajdonosainak rövid időn belül, közösen kell választani, továbbá egy hosszú távra meghatározó döntést 

hozni. Ezzel kapcsolatban kívánom Önöket tájékoztatni az alábbiakban. 

 

1. A Társaság jelenlegi helyzetének ismertetése: 
 

A BAKONYKARSZT Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

meghatározottak alapján, mint szolgáltató látja el - az Önkormányzattal, mint Ellátásért felelőssel kötött 

üzemeltetési szerződés alapján - a szolgáltatási területén az ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatást 

úgy, hogy a víziközművek az Ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonát képezik. 

A BAKONYKARSZT Zrt. az Önkormányzatokkal korábban megkötött üzemeltetési szerződésben 

foglaltak szerint működik, végzi a rábízott szolgáltatási feladatokat.  

 

Az utóbbi években a BAKONYKARSZT Zrt. gazdasági helyzete és lehetőségei jelentős mértékben 

megromlottak, erről a Vezérigazgató Úr Önöket a 2022. május 18-án megtartott Közgyűlésen részletesen 

tájékoztatta.  

Gazdálkodásunkat már az elmúlt években is jelentősen nehezítették alapvetően a több mint 10 éve 

változatlan szolgáltatási díjak, valamint az időközben bevezetésre került külön adók (pl.: közműadó). A 

nehéz helyzetet az idei évtől súlyosbítja az évtizedek óta nem tapasztalt jelentős infláció. Az energia-, a 

nyers- és alapanyagárak mérhetetlen drágulása, valamint egyes anyagok hiánya miatt fellépő beszerzési 

nehézségek, továbbá az €/Ft árfolyam elszabadulása komoly finanszírozási problémákat vetít előre. 

Emellett Európa gazdasági helyzetét jelentősen befolyásoló orosz-ukrán háborús helyzet sem javul, a 

konfliktus rendeződéséről még a szakértők sem tudnak érdemben nyilatkozni, tehát várhatóan hosszabb 

távon kell számolnunk ezek negatív gazdasági hatásaival.  

 

A COVID-19 járvány kezelése és a gazdaságok 2021. évi újraindítási kísérletei a világpiacon hatalmas 

fellendülést idéztek elő. Ez a fellendülés hirtelen jelentős túlkeresletet generált, így már 2021. évben 

alapanyaghiányokat, sőt a földgáz és a villamos energia soha nem látott áremelkedését okozta. 

A BAKONYKARSZT Zrt. a villamos energia áremelkedését már a 2021. évben lefolytatott, 2022-es évre 

vonatkozó közbeszerzési eljárások során megérezte. A világpiaci helyzetet még tovább súlyosbította az 

„Orosz-Ukrán konfliktus” 2022. februárjától, miáltal a korábban szárnyaló földgáz és villamos 

energiaárak 2022. tavaszára az egekbe emelkedtek.  
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A víziközmű szolgáltatás területén - így a BAKONYKARSZT Zrt. esetében is - a legjelentősebb 

beszerzésnek egyértelműen a villamos energia beszerzése tekinthető. A Társaság minden tőle telhetőt 

megtett, illetve megtesz annak érdekében, hogy úgy 2022. évre, mint 2023. évre a villamos energiát 

biztosítsa. A 2022. évre szükséges villamos energia mennyiséget 63,45 Ft/kWh nettó egységáron sikerült 

a BAKONYKARSZT Zrt-nek megvásárolnia, ami a 2021. évre szóló villamosenergia ár háromszorosa. 

Ez a jelentős többletköltség a felhasználókra jogszabályi kötöttség miatt nem hárítható át - így a 

bevételeink nem növelhetőek -, ami önmagában már az idei évben is a Társaság működőképességének, 

fenntarthatóságának határait feszegeti.  

 

A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága az idei év nyár elején elindította a 2023. évre vonatkozó villamos 

energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárását. Az eljárásra két ajánlattevő jelentkezett, 194,- 

Ft/kWh, illetve 273,- Ft/kWh ajánlattal. Mindkét ajánlat hiányos volt, a hiánypótlási felszólításnak egyik 

ajánlattevő sem tett eleget, így az eljárást a bírálóbizottság érvénytelennek nyilvánította.  

Annak ellenére, hogy az ajánlatok érvénytelenek, már most következtetések vonhatók le azzal 

kapcsolatban, hogy 2023. évben milyen villamos energia egységárakkal lehet számolni.  

 

Sajnos egyértelműen kijelenthető, hogy a villamos energiaár ilyen szintű emelkedése (közel 4 

milliárd forint többlet költség csak a villamos energia ár miatt!), illetve az infláció miatti egyéb 

beszerzések jelentős áremelkedése következtében a Társaság működése a jövő esztendőre 

vonatkozólag veszélybe került, ezáltal alapvető szerződéses feladatainak ellátása elháríthatatlan 

akadályokba fog ütközni! 

 

 

 

2. Az Ellátásért felelős Önkormányzatok lehetőségei: 
 

2.1. Tulajdonosi tőkeemelés – tulajdonosi szerkezet nem változik -: 

 

Jogszabályi lehetőség van arra, hogy az Ellátásért felelősök, - a Társaság pénzügyi helyzetének 

javítása érdekében - a BAKONYKARSZT Zrt-be pótbefizetéseket eszközölhetnek, azonban az az 

Önkormányzatok jelenlegi helyzetében ez nem reális alternatíva.  

 

Mára tudottá vált az is, hogy a Magyar Állam - amennyiben a BAKONYKARSZT Zrt. önkormányzati 

tulajdonban marad a továbbiakban is – anyagi segítséget nem tud nyújtani, a Társaság veszteségét nem 

finanszírozza.  

 

 

2.2. Integráció – tulajdonosi szerkezet változik -: 

 

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2021. 06. 13-i módosítása lehetőséget 

teremtett arra, hogy integrációs program keretében a víziközműszolgáltatást, mint önkormányzati 

közfeladatot az Ellátásért felelősök az állam részére önkéntesen, ingyenesen átadhatják. A törvény 

módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok és a tulajdonukban működő szolgáltatók 

(BAKONYKARSZT Zrt.) a közszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyont és az azzal járó feladatokat, azaz az 

Ellátásért felelősi jogkört az Állam részére átadhatják, ezzel az állami integrációs folyamatban részt 

vehetnek. Ebben az esetben az Állam ázsiós tőkeemeléssel segíti meg a Társaságot, biztosítja a társaság 

működését 2022. év végéig.  

 

Az integrációs program lehetőséget biztosít arra is, hogy az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt-nél 

fennálló tulajdonrészét (részvényét) ingyenesen átruházhatja az Államra. Az Állam elsődleges 2022-ben 

végrehajtandó célja a többségi önkormányzati tulajdonú társaságokban legalább 5%-os tulajdonrész 

megszerzése, és ezt követően egy ázsiós tőkeemeléssel 2022. év végig a víziközmű-szolgáltatás jelen 

keretek közötti folyamatos biztosítása.  

A víziközmű vagyon az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozik, az 

önkormányzati képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat, így testületi döntést kell hozni 



 

magáról a programban való részvételről, majd ezt követően külön megállapodásokat kell kötni a 

víziközmű vagyon és működtető vagyon, valamint a fel nem használt fejlesztési források államra történő 

ingyenes átruházásáról, továbbá a Vksztv. által biztosított kereteken belül az önkormányzattal 

szolgáltatási jogviszonyban álló társaságban fennálló tulajdoni részesedés állam javára történő 

átruházásáról. 

 

Az integrációs folyamatról részletes tájékoztatást a Nemzeti Vízművek, mint az integráció 

lebonyolításáért felelős társaság honlapján lehet kapni: https://nemzetivizmu.hu/integracio/ 

 

Ahhoz, hogy az integrációs programban való részvétel feltételei megteremtődjenek, szükséges a 

Polgármester Asszonynak/Polgármester Úrnak előzetes szándéknyilatkozatot tenni a Nemzeti 

Vízművek Zrt. irányába arról, hogy az integrációs folyamatban részt kívánnak venni.  

 

A szándéknyilatkozatot, mely a fent jelzett honlapon is megtalálható - természetesen ez csak egy előzetes 

felméréshez kell és nem helyettesíti a képviselőtestületi döntést – levelünkhöz mellékeljük.  

 

Kérem, a kitöltött előzetes nyilatkozatot - amennyiben a csatolt nyilatkozatban foglaltakkal egyetért - 

2022. augusztus 29-éig a BAKONYKARSZT Zrt-nek kitöltve, aláírva elektronikusan juttassa el, hogy 

azokat együttesen tudjuk a Nemzeti Vízművek részére megküldeni. 

 

Amennyiben újabb érdemi információval fogunk rendelkezni, arról haladéktalanul tájékoztatni fogjuk 

Önöket. 

 

 

Veszprém, 2022. augusztus 11. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Baumgartner Lajos 

a BAKONYKARSZT Zrt. 

Igazgatóságának elnöke 

 

 

Melléklet: Szándéknyilatkozat 
  

https://nemzetivizmu.hu/integracio/


 

                 Szándéknyilatkozat 
  

  

……………………………….. polgármestere nyilatkozom, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra tekintettel kinyilvánítjuk azon szándékunkat, 

miszerint az önkormányzatunkat terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 

ellátási kötelezettség a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt 

kívánunk venni. E körben tárgyalásokat kezdeményezünk a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi 

tárgykörökben: 

 

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadásáról,  

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó 

BAKONYKARSZT Zrt-nél fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 

források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről. 

 

Ezen szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület előzetes felhatalmazása nélkül tesszem. 

  

A szándéknyilatkozat kötelezettséget a víziközmű, a működtető vagyon vagy a szolgáltatóban 

fennálló tulajdoni részesedés átruházására nem eredményez. 

 

 

 

Kelt……………………….. 

  

  

______________ ………………….. 
polgármester 
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