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A Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky lit
52., a tovabbiakban: Hivatal) az Alfoldviz Regionalis Vizikozmu-szolgaltato Zrt. vizikozmu
szolgaltato mukodesi engedelyenek modositasa vonatkozasaban kerelemre indult eljaras
kereteben meghozta az alabbi

HATAROZATOT.

A Hivatal 4063/2016. szamu hatarozata alapjan vizikozmu-szolgaltatoi engedellyel (a
tovabbiakban: Szolgaltatoi engedely) rendelkezo

AlfOldviz Regionalis Vizikozmii-szolgaltat6 Zrt. (cegjegyzekszam: 04-10-001580,
szekhelye: 5600 Bekescsaba, Dobozi tit 5., a tovabbiakban: Engedelyes) reszere a

11-19974-1-001-00-00

hivatali azonosit6 koddal rendelkezo vizikozmu-rendszerre vonatkoz6an

MUKODESIENGEDELYT
ad ki az alabbiak szerint:
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II. Rendelkezes az Engedelyes iizemeltetesi szerzodeseirdl:

Az Engedelyes alabbi Ilzemeltetesi szerzodeset a Hivatal a jogszabalyi felteteleknek vale
megfeleloseg tekinteteben megvizsgalta es kuldn eljarasban (hatarozatszam: 4995/2015;
ugylratszam: VKEFFO _ 2015/28-6) - 8.5. pont 5. alpontja, valamint a 8.6. pont kivetelevel -
jovahagyta:

Szerzodo
onkormanyzat neve Szoigaitatasi agazat Szerzodes tipusa Szerzodes hatalya

berleti-iizemeltetesi
szerzodes

Fabiansebestyen kozmuves ivovizellatas hatarozatlan

A Hivatal megallapitja, hogy az Engedelyes vizikozmu-szolgaltatasat igenybe vevo felhasznalok
szamossaga (felhasznaloi egyenerteke) ajelen Mukodesi engedely kiadasakor megfelel a vizikozmti
szolgaltatasrol sz6162011. evi CCIX. torveny 37. § (2) bekezdes d) pontjaban foglaltaknak.

III.Jogok es kotelezettsegek
1. Az Engedelyes 406312016 szamu Szolgaltatoi engedely alapjan az Engedely 1.

pontjaban meghatarozott vizikozrmi-rendszer/ek es ellatasi teriilet/ek vonatkozasban
jogosult vizikozrrni-szolgaltatoi tevekenyseget gyakorolni.

2. A Mukodesi engedelyben foglaltak - a korulmenyek jelentos megvaltozasa eseteben - az
Engedelyes kerelmere, valamint hivatalb61 a vizikozmu-szolgaltatasrol sz616 2011. evi
CCIX. torveny (a tovabbiakban: Vksztv.) es a vegrehajtasara kiadott jogszabalyok
keretei kozott m6dosithat6k. A Hivatal a Mukodesi engedelyt hivatalbol is m6dosithatja.

3. Az Engedelyes koteles a Szolgaltatoi engedely es a Mukodesi engedely kiadasanak
alapjaul szolgalo felteteleknek folyamatosan megfelelni, tovabba k6te1es a Hivatal -
adott Engedelyesre iranyad6 - mindenkori hatarozatainak megfe1elni, azokat betartani es
vegrehajtani.

4. A Miikodesi engedelyben foglalt jogosultsagok sem egeszben, sem reszben nem
ruhazhat6k at.

5. Az Engedelyes k6teles a Hivatalt haladektalanul ertesiteni, amennyiben a barmely, a
Szolgaltat6i engedelyeben vagy a Miikodesi engedelyeben foglalt feltetelnek harmine
napot meghalad6 idotartamon keresztiil nem felel meg.

IV. Jogkovetkezmenyek

1. Amennyiben az Engedelyes a jogszabalyban, a Szolgaltat6i engedelyben es a Miikodesi
engedel yben, a Hivatal mas hatarozataiban, vagy az engedelyezesi eljaras soran
j6vahagyott szabalyzatokban meghatarozott k6telezettseget megszegi, ugy a Hivatal a
jogszabalyokban meghatarozott jogk6vetkezmenyeket alkalmazhatja.
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2. A IV.I. pont szerinti kotelezettseg megszegesenek minosul, ha az Engedelyes a
Mukodesi engedelyeben es a Hivatal mas hatarozataiban meghatarozott
dokumentumokat, adatszolgaltatasokat nem az eloirt hataridore, formaban, vagy
tartalommal nyujtja be a Hivatalnak.

3. A Hivatal a Mtikodesi engedelyt a jogszabalyokban meghatarozott esetekben
visszavonhatj a.

V. Tajekoztatas a Nemzeti Vizikozmu Nyilvantartasban torteno adatrogzitesrol

1. A Hivatal a vizikozmu-szolgaltatasi agazat megnevezeset es a vizikozmu-rendszer
Vksztv. 2. § 23. pontja szerinti besorolasat, a vizikozmu tulajdonosanak nevet es
tulajdoni reszesedeset, valamint az ellatasert felelos nevet a jelen dentes
kiadmanyozasaval egyidejuleg, a kerelemben foglaltaknak megfeleloen rogziti a
Nemzeti Vizikozmu Nyilvantartasban.

2. A Hivatal a vizikozmu-rendszer megnevezeset es a Hivatal altal kepzett azonosito
kodjat, a Hivatal altal rnegallapitott felhasznaloi egyenerteket, a mukodesi engedely
szamat es az engedelyes vizikozmu-szolgaltato nevet, valamint az iizemeltetesi
jogviszony megnevezeset a jelen dentes alapjan, annak jogerore emelkedeset kovetoen
rogziti a Nemzeti Vizikozmu Nyilvantartasban,

Az eljaras soran 325 ezer forint eljarasi koltseg meruit fel, melyet az Engedelyes a kerelem
benyujtasakor iranyado jogszabalyok szerint megfizetett.

A hatarozat a kozlessel (kezbesitessel) jogeros, ellene fellebbezesnek helye nines, azonban
jogszabalysertesre hivatkozassal birosagi felulvizsgalat kerheto, A keresetlevelet jelen hatarozat
kezbesitesetol szamitott 30 napon belul a Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Bir6sagnak
cimezve a Hivatalnal kell beny(ljtani vagy ajanlott kiildemenykent postara adni.

A keresetnek a vegrehajtasra halaszt6 hatalya nines.

A bir6sag a pert targyalason kiviil biralja el, a felek bcirmelyikenek kerelmere azonban targyalast
tart. Targyalas tartasat az iigyfel a keresetlevelben, vagy az alperes kereseti ellenkerelmenek
kezhezveteletol szamitott nyolc napon beliil irasban kerheti. Ennek elmulasztasa miatt
igazolasnak nines helye.

A bir6sag donthet a per targyalason tOrteno elbiralasar61.

A Hivatal intezkedik a hatarozatnak a Hivatal honlapjan tOrteno kozzetetelerol.

INDOKOLAs

Engedelyes 2015. junius 24-en erkezett, miikodesi engedely m6dositasa iranti, a Vksztv. 37. §
(1) bekezdese alapjan beny(ljtott kerelmere a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas
altalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. t6rveny (a tovabbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdese
alapjan kozigazgatasi hat6sagi eljaras indult a Hivatal elott 2015.06.25. napjan.

A vizikozmii-szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. torveny egyes rendelkezeseinek
vegrehajtasar61 sz616 5812013. (II. 27.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Vhr.) 40. § alapjan a
miikodesi engedely m6dositasara iranyul6 eljarasra az engedeIyezes szabalyai az iranyad6k.
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A Vhr. 4. melleklete tartalmazza a kerelem mellekletekent benyujtani koteles iratokat.

A Vksztv. 35. §-a szerint , Vizikozmii-szolgaltatast a Hivatal altai kiadott vizikozmii-szolgaltatoi
engedely es miikodesi engedely alapjan lehet vegezni. "
A Vksztv. 36. § (1) bekezdese szerint "gazdasagi tdrsasag kizarolag a Hivatal altai kiadott
vizikozmil-szolgaltatoi engedely birtokdban minosul vizikozmii-szolgaltatonak es veheti fel a
cegjegyzekben meghatarozott tevekenysegei kiize a vizikozmii-szolgaltatast. "
A Vksztv. 37. § (1) szerint "A vizikozmii-szolgaltato a Hivatal altai kiadott mukodesi
engedelyben meghatarozott ellatdsi teruleten kizdrolagosan jogosult is koteles vizikozmii
szolgaltatast vegezni. Az engedely kibocsatasat vizikozmti-szolgaltatoi engedellyel rendelkezo
vizikozmii-szolgaltato kerheti. "

A Vksztv. 37. § (1) bekezdese alapjan az engedelyben foglaltak - a koriilmenyek jelentos
megvaltozasa eseteben - a vizikozmu-szolgaltato kerelmere a Vksztv.-ben es a vegrehajtasara
kiadott jogszabalyok keretei kozott m6dosithat6k. Az engedely modositasa nem befolyasolhatja
hatranyosan az ellatas biztonsagat, minoseget es arat.

A Hivatal a kerelem mellekleteit es azok tartalmat megvizsgalta. A kerelem jogszabalyban
rogzitett formai es tartalmi elemei sok esetben hianyosan, vagy nem keriiltek csatolasra,

A beruhazasokkal erintett vizikozrmi-rendszerekkel kapcsolatosan a Hivatal megallapitotta,
hogy a kerelem eloterjesztesekor tobb esetben a muszaki kivitelezes meg folyamatban volt,
valamint nem alltak rendelkezesre az engedelyezesi eljarasban csatolni szukseges vizjogi
engedelyek, muszaki atadas-atvetel dokumentumai, tovabba az iizemeltetesi jogviszonyra
vonatkoz6 dokumentumok.

A tenyallas tisztazasa erdekeben a Hivatal az alabbi vegzeseket bocsatotta ki:
2015-ben: VKEFFO_2015/19-29 (vegzes kiadva: 2015.11.05., vaIasz 2016.01.11.)
2016-ban: VKEFFO_2016/922-4 (vegzes kiadva: 2016.02.05., vaIasz nem erkezett)

VKEFFO _2016/922-5 (vegzes kiadva: 2016.06.27., valasz 2016.08.01.)
VKEFFO_2016/922-7 (vegzes kiadva: 2016.08.03., hatarido hosszabbitas:
30 nap, vaIasz: 2016.09.02.)
VKEFFO_2016/922-10 (vegzes kiadva:2016.10.10., valasz nem erkezett)
VKEFFO_2016/922-11 (vegzes kiadva:2016.10.14., vaIasz 2016.11.18.)

2017-ben: VKEFFO_2017/1227-3 (vegzes kiadva:2017.03.28., vaIasz 2017.05.02.)

Az Engedelyes vaIaszaiban az alabbi iratokat csatolta:

az engedelykerelem Vhr. 2. melleklete szerinti formanyomtatvanyat es eloirt
mellekleteit;
a Vhr. 3. melleklete szerinti nyilatkozatot a miik6desi engedely kiadasaval
kapcsolatos egyes ervenyessegi felteteleknek tOrteno megfelelosegrol;
nyilatkozatokat az egyes engedelyezesi feltetelek megleterol;
a miiszaki atadas-atvetel dokumentumait;
a folyamat leirasokat, rendszerbiztonsagot biztosit6 berendezeseket bemutatta;
a vizjogi iizemeltetesi engedelyt a vizik6zmii-rendszer vonatkozasaban;
az iizemeltetesi jogviszonyt letrehoz6 berleti-tizemeltetesi szerzodest;
az igazgatasi szolgaItatasi dij befizeteset igazo16 dokumentumot.



A Hivatal a kerelmet es mellekleteit, valarnint az Engedelyes altal a Hivatal rendelkezesere
bocsatott dokumenturnokat a jogszabalyi rendelkezeseknek va16 megfeleloseg szempontjabol
megvizsgalva az alabbiakat allapitotta meg.

Az Engedelyes ismertette az iizemeltetes biztonsagat szolgalo feliigyeleti es folyamatiranyito
megoldasokat, a rendszer teriileti kiepitettseget, a hibaeszleles es a hibajelek kezelesenek
folyamatat.

Az Engedelyes megkiildte a kert helyszinrajzokat es muszaki mellekleteket, valamint megadta
az atadasi pont muszaki leirasat.

Az Engedelyes megadta a vizikozmu-rendszer megnevezeset, besorolasat, a szolgaltatasi agazat
megnevezeset es mtiszaki leirasat, az ellatasi teriilet pontos lehatarolasat, valamint az erintett
felhasznalok szamossagat es jelleget, Megallapithato volt, hogy az Engedelyes rendelkezik a
szennyviz vizikozmu-rendszere vonatkoz6an az illetekes vizugyi hatosag altal kiadott jogeros
vizjogi iizerneltetesi engedelyekkel,

Az Engedelyes reszletesen bemutatta a hibaelharitas folyamatat, valamint a
hibaelharitast/szuksegellatast szolgalo eszkozoket, berendezeseket es azok fellelhetosegenek
helyet, valamint az egyes keszenleti szolgalatok, keszenleti es szivattyu raktarak terkepi
elhelyezkedeset az ellatasi teriileten.

Az Engedelyes nyilatkozott a mukodteto vagyonr6l, amely megfelel a Vksztv. eloirasainak,

Az Engedelyes az alkalmazott eljarasok, szabalyzatok es utasitasok felsorolasat megadta.

A benyujtott dokumentumok alapjan a felhasznalasi helyen keletkezett szennyviz osszegyujtese,
elvezetese es tisztitasa biztositott, a felmerii16 miiszaki es k6myezeti kockazatokat az
Engedelyes minimalizalni kepes.

Az Engedelyes a sziikseges vagyonleltart, vagyonnyilvantartast csatolta, szervezeti felepitese es
annak szabalyozottsaga a jogszabalynak megfele16, illetve megfele16 szemelyzet all
rendelkezesre a feladatok ellatasara.

Az Engedelyes es Fabiansebestyen K6zseg Onkormanyzata 2015. februar 6. napjan berleti
lizemeltetesi szerz6dest kot6ttek kozrniives iv6vizellatas vizikozmii-szolgaltatasi agazat
vonatkozasaban.

A Hivatal az lizemeltetesi szerzodest a rendelkezo reszben foglaltak szerint a 8.5. pont 5. alpontja,
valamint a 8.6. pont kivetelevel kii16neljanis kereteben hagyta j6va.

A Vhr. 24. § (1) bekezdese alapjan, amennyiben az engedely m6dositasara iranyu16 eljaras az
engedelyes kerelmere indult, a Hivatal jogosult az engedely kerelemmel nem erintett reszeinek
feliilvizsgalatara es m6dositasara is.

A Hivatal megallapitotta, hogy a miikodesi engedely kiadasanak feltetelei az I. pontban szerep16
vizik6zmii-rendszer vonatkozasaban fennallnak.

A fentiek alapjan a Hivatal jelen hatarozataval a rendelkezo resz I. pontjaban foglalt
vizikozmii-rendszer vonatkozasaban Miikodesi engedeIyt adott.
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A Hivatal rogziti, hogy a Vksztv. 61/B. § (I) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen a
vizikozmti-szolgaltatassal kapcsolatos kiemelt jelentosegu adatok teljessege, a vizikozmu
vagyon vedelme, valamint a vizikoznni-szolgaltatassal kapcsolatos allami feladatok
megalapozottsaga erdekeben Nemzeti Vizikozmu Nyilvantartast vezet.

A Hivatal erre tekintettel a vizikozmu-szolgaltatasi agazat megnevezeset es a vizikozmu
rendszer Vksztv. 2. § 23. pontja szerinti besorolasat, a vizikozmu tulajdonosainak nevet es
tulajdoni reszesedeset, valamint az ellatasert felelostok) nevet, tobb ellatasert felelos eseteben a
kepviselo nevet a jelen dentes kiadmanyozasaval egyidejiileg rogziti a Nemzeti Vizikozmu
Nyilvantartasban a Vksztv. 61/B. § (3) bekezdes b) es d) es e) pontja, valamint 61/B. § (5)
bekezdes a) pontja alapjan,

A Hivatal a vizikozmu-rendszer megnevezeset es a Hivatal altal kepzett azonosit6 kodjat, a
Hivatal altal megallapitott felhasznaloi egyenerteket, a mukodesi engedely szamat es az
engedelyes vizikozmu-szolgaltato nevet, valamint az uzemeltetesi jogviszony megnevezeset a
jelen dentes jogerore emelkedeset kovetoen rogziti a Nemzeti Vizikozmu Nyilvantartasban a
Vksztv. 611B. § (3) bekezdes a), c) es f) pontja, valamint 611B. § (5) bekezdes c) pontja alapjan.

A Hivatal e korben rogziti, hogy az adatokat a Hivatal altal kepzett azonosit6 k6d kivetelevel az
Engedelyes altal az eljaras soran benyujtott nyilatkozatok es dokumentumok alapjan allapitotta
meg, a Vksztv. 611B. § (7) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen,

A jelen hatarozat rendelkezo reszenek V. 1. pontja szerinti adatok a Vksztv. 61/B. § (7)
bekezdese szerint, a kerelemben szolgaltatott adatok alapjan az alabbiak szerint keriiltek
bejegyzesre a Nemzeti Vizikozmu Nyilvantartasba:

c "
Vizik6zmii-szolgaltatasi agazat megnevezese kozmiives iv6vizellatas
Vizikozmii-rendszer Vksztv. 2. § 23. pontja szerinti Vksztv. 2. § 23. pont a) alpontbesorolasa
Vizikozmii tulajdonosanak neve Fabiansebestyen K6zseg Onkormanyzata
es tulajdoni reszesedese (100 %)
Ellatasert felelos neve Fabiansebestyen K6zseg Onkormanyzata
Ellatasert felelos kepviselojenek neve Fabiansebestyen K6zseg Onkormanyzata

Az engedely m6dositasanak felteteleirol a Vhr. 27. § (1) es (2) bekezdeseben foglaltak alapjan, a
miikodesi engedely visszavonasar61 a Vksztv. 37/A. § (5)-(7) bekezdesei alapjan adott
tajekoztatast a Hivatal.

A Hivatal a jogokra es a k6telezettsegekre a Vksztv. es a Vhr. rendelkezesei alapjan hivta fel a
figyelmet.

A hatarozat a fent hivatkozottjogszabalyokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdesen es 72. § (I)
bekezdesen alapul.

A Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi Hivatal igazgatasi szolgaltatasi dijainak
mertekerol, valamint az igazgatasi szolgaltatasi, a feliigyeleti dijak es egyeb bevetelek
beszedesere, kezelesere, nyilvantartasara es visszateritesere vonatkoz6 szabalyokr61 sz6I6
112014. (III. 4.) MEKH rendelet (a tovabbiakban: MEKH dijrendelet) 6. § (I) bekezdese
szerint a Hivatal hataskorebe tartozo eljarasokert a kerelem benyujtojanak az 1. meltekletben
meghatarozott mertekii igazgatasi szolgaltatasi dfjat kelt megfizetni.



A Hivatal rogziti, hogy a Vksztv. modositasanak 2016. julius 4-i hatalyba lepesekor
folyamatban leva mukodesi engedelyezesi eljarasban erintett vizikozmu-rendszerckre
vonatkozoan a mukodesi engedelyt kulon eljarasok kereteben adja ki.

Tekintettel arra, hogy a Vksztv. modositasanak 2016. julius 4-i hatalybalepesere a jelen eljaras
megindulasat kovetoen kerult sor, a Hivatal rogziti, hogy a VKEFFO _ 201711227 (2017) szamu
eljarasban megfizetett 325 ezer forint eljarasi koltseget jelen eljarasban is figyelembe vette, igy
az Engedelyesnek tovabbi eljarasi koltseg fizetesi kotelezettsege nem keletkezett.

Az eljarasi koltsegrol, illetve az igazgatasi szolgaltatasi dijrol a Ket. 158. § (1) bekezdese, a Ket.
72. § (1) bekezdes d) pont dd) alpontja es a (2) bekezdes alapjan, valamint a MEKH dijrendelet
7. § (1) bekezdese, es az ltv. 28. § (2) bekezdesenek b) pontja alpontja alapjan rendelkezett a
Hivatal.

A hatarozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdes c) pontja es (3) bekezdese alapjan a kozles napjan
jogerore emelkedik.

A fellebbezest a Ket. 100. § (1) bekezdesenek d) pontja zarja ki. A hatarozat birosagi
felulvizsgalatanak lehetoseget a Ket. 100. § (2) bekezdese es a Ket. 109. § (1) bekezdese
biztositja.

A Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Birosag illetekesseget a polgari perrendtartasrol sz616
1952. evi III. torveny (a tovabbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdese, a keresetlevel benyujtasanak
helyet es idejet a Pp. 330. § (2) es (3) bekezdese hatarozza meg. A kozigazgatasi nemperes
eljarasokban alkalmazando szabalyokrol a Polgari perrendtartasrol sz616 1952. evi III. torveny
m6dositasar61 es az egyes kozigazgatasi nemperes eljarasokban alkalmazand6 szabalyokr61
sz616 2005. ~vi XVII. t6rveny 3. §-a rendelkezik.

A bir6sagi feliilvizsgalati eljaras illetekenek merteket az illetekekrol sz616 1990. evi XCIII.
torveny 43. § (7) bekezdese hatarozza meg.

A Hivatal jelen hatarozatot a Vksztv. 3. § (8) bekezdese alapjan kozzeteszi a honlapjan. Az
iigyfel ajogerosito zaradekkal ell<itotthatarozatr61 hiteles masolatot kerhet.

Az eljaras k{ilonos szabalyait a Vksztv. valamint a Vhr. tartalmazza.

A Hivatal feladat- es hataskoret a Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi Hivatalr61 sz616
2013. evi XXII. torveny (tovabbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdes e) pontja, tovabba a
Vksztv. 3. § (1) bekezdese, illetekesseget a kozponti allamigazgatasi szervekrol, valamint a
Kormany tagjai es az allamtitkarok jogallasar61 sz616 2010. evi XLIII. torveny 1. § (2) bekezdes
i) pontja es az 1. § (6) bekezdes c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a hatarozza meg.

Budapest, 2017. junius 30.

dr. Dorkota Lajos s.k.
eln6k

A HATARoZAT 8OLDALBOLALL 7.o1dal



A HATARoZAT 8OLDALBOL ALL 8.o1dal

Kapjak:
I. Alfoldviz Regionalis Vizikozmii-szolgaltato Zrt.,

5600 Bekescsaba, Dobozi tIt 5.
2. Fabiansebestyen Kozseg Onkormanyzata

6625 Fabiansebestyen, Szabadsag ter 2.

(1 pld. hatarozat tertivevennyel)

(1 pld. hatarozat tertivevennyel)

3. Hivatal- Irattar (2 pld.)


