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Targy: hatarozat mukodesi engedely kiadasa iranti eljarasban

A Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky lit
52., a tovabbiakban: Hivatal) az Alfoldviz Regionalis Vizikozmu-szolgaltato Zrt. (szekhely:
5629 Bekescsaba, Dobozi lit 5., a tovabbiakban: Engedelyes) vizikozmu-szolgaltatoi mukodesi
engedelyenek modositasa vonatkozasaban hivatalb61 indult eljaras kereteben meghozta az alabbi

HATAROZATOT

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

Alfdldvfz Regionalis Vizikozmu-szolgaltat6 Zrt.tcegjegyzekszam: 04-10-001580, szekhelye:
5629 Bekescsaba, Dobozi ot 5., a tovabbiakban: Engedelyes) reszere a 11-07357-2-001-00-

03 hivatali azonosit6 k6ddal rendelkezo vizikozmu-rendszerre vonatkoz6an

MUKODESIENGEDELYT

ad ki az alabbiak szerint:

I. Teriileti, targyl es id6beli hataly
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A Hivatal megallapitja, hogy az Engedelyes vizikozmu-szolgaltatasat igenybe vevo felhasznalok
szamossaga (felhasznaloi egyenerteke) a jelen Mukodesi engedely kiadasakor megfelel a
vizikozmii-szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. tOrveny 36. § (1) bekezdes c) pontjaban
foglaltaknak.



A Hivatal a fenti vizikozmu-rendszerre vonatkoz6an fennallo iizem eltetesi jogviszony/ok
alapjaul szolgalo uzemeltetesi szerzodest/szerzodeseket jovahagyo donteset hatalyaban
fenntartja.

II. Jogok es kotelezettsegek

1. Az Engedelyes 4063/2016. szamu Szolgaltatoi engedely alapjan az Engedely I.
pontjaban meghatarozott vizikozmu-rendszer/ek es ellatasi teriilet/ek vonatkozasban
jogosult vizikozmu-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 hivatalb61 is m6dosithatja.

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

4. A Mukodesi engedelyben foglalt jogosultsagok sem egeszben, sem reszben nem
ruhazhatok at.

5. Az Engedelyes koteles a Hivatalt haladektalanul ertesiteni, amennyiben a barmely, a
Szolgaltatoi engedelyeben vagy a Mukodesi engedelyeben foglaIt feltetelnek harmine
napot meghalad6 idotartamon keresztiil nem felel meg.

Ilf.Jogkdvetkezmenyek a Miikodesi engedely felteteleinek be nem tartasa eseten

1. Amennyiben az Engedelyes a jogszabalyban, a Szolgaltatoi engedelyben es a Mukodesi
engedelyben, a Hivatal mas hatarozataiban, vagy az engedelyezesi eljaras soran
jovahagyott szabaIyzatokban meghatarozott kotelezettseget megszegi, ugy a Hivatal a
jogszabalyokban meghatarozott jogkovetkezmenyeket alkalmazhatja.

2. A III.l. pont szerinti kotelezettseg megszegesenek minosiil, ha az Engedelyes a
Miikodesi engedelyeben es a Hivatal mas hatarozataiban meghatarozott
dokumentumokat, adatszolgaltatasokat nem az eloirt hataridore, formaban, vagy
tartalommal nytijtja be a Hivatalnak.

3. A Hivatal a Miikodesi engedelyt a jogszabalyokban meghatarozott esetekben
visszavonhatja.

Az eljaras soran eljarasi koltseg nem meruIt fel, ezert arrol a Hivatalnak nem kellett
rendelkeznie.

A hatarozat a kozlessel (kezbesitessel) jogeros, ellene fellebbezesnek helye nines, azonban
jogszabalysertesre hivatkozassal bir6sagi feliilvizsgalat kerheto. A keresetlevelet jelen hatarozat
kezbesitesetol szamitott 30 napon beliil a Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Bir6sagnak
cimezve a Hivatalnal kell benytijtani vagy ajanlott kiildemenykent postara adni.
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A keresetnek a vegrehajtasra halaszt6 hatalya nines.

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

A birosag donthet a per targyalason terrene elbiralasarol.

A Hivatal intezkedik a hatarozatnak a Hivatal honlapjan torteno kozzetetelerol.

INDOKOLAs

A Hivatal a 2013.10.03 napjan kelt, 2013.11.20 napjan jogerore emelkedett, 183012013. szamu
hatarozataban vizikozmu-szolgaltatoi mukodesi engedelyt adott ki az Engedelyes reszere,
melyet a 206912013., a 10212015., a 442212015, a 2644/2016., a 2998/2016., a 3155/2016.
szamu hatarozataval m6dositott es a 4876/2015. szamu hatarozataval kiegeszitett,

A Vksztv. 35. §-a szerint , Vizikozmu-szolgaltatast a Hivatal altal kiadott vizikozmii-szolgaltatoi
engedely es miikodesi engedely alapjan lehet vegezni. "
A Vksztv. 36. § (1) bekezdese szerint "gazdasagi tdrsasdg kizdrolag a Hivatal altai kiadott
vizikozmii-szolgaltatoi engedely birtokdban min/isul vizikozmii-szoigaltatonak es veheti fel a
cegjegyzekben meghatdrozott tevekenysegei koze a vizikozmii-szolgaltatast. "
A Vksztv. 37. § (1) szerint "A vizikozmu-szolgaltato a Hivatal altai kiadott miikodesi
engedelyben meghatdrozott ellatasi teruleten kizdrolagosan jogosult es koteles vizikozmii
szolgaltatdst vegezni. Az engedely kibocsatdsdt vizikozmu-szolgaltatoi engedellyel rendelkezo
vizikozmii-szolgaltato kerheti. "

A Vksztv. 84 § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan "aJogyaszt6vedelemrol sz616 1997. evi CLV
torvenyes a vizikozmii-szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. torveny m6dositasar61 sz6l6 2016.
evi XLII torveny hatalybalepese napjan hatalyos vizikozmii-szolgaltatasi miikodesi engedely 36.
§-nak es 37. §-nak osszhangban a1l6 m6dositasat a Hivatal hivatalb61 igazgatasi szolgaltatasi
dij megfizetese nelkiil vegzi".

Tekintettel arra, hogy a fenti jogszabaly hataIyba lepesenek napja 2016. julius 4., a Hivatal a
vizikozmii-szolgaItat6i miikodesi engedely Vksztv. 84. § (1) bekezdese szerinti, hivatalb61
indult eljaras kereteben tOrteno m6dositasaval a rendelkezo reszben foglaltak szerint miikodesi
engedelyt ad az Engedelyes reszere.

A Hivatal a fenti vizikozmii-rendszerre/rendszerekre vonatkoz6an fenna1l6 iizemeltetesi
jogviszony/ok alapjaul szolgaI6 uzemeltetesi szerzodestlszerzodeseket j6vahagy6 donteset a
rendelkezo reszben foglaltak szerint hatalyaban fenntartotta.

Ezt megelozoen a Hivatal a 406312016. szamu d6ntesevel a Vksztv. 84. § (1) bekezdese alapjan
vizikozmii-szolgaltat6i engedelyt adott az Engedelyes reszere.

A Hivatal a jogokra es a k6telezettsegekre a Vksztv. es a vizikozmii-szolgaltatasr61 sz616 2011.
evi CCIX. t6rveny egyes rendelkezeseinek vegrehajtasar61 sz616 5812013. (II.27.) Korm.
rendelet (Vhr.) rendelkezesei alapjan hivta fel a figyelmet.
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A hatarozat a fent hivatkozott jogszabalyokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdesen es 72. § (1)
bekezdesen alapul. Az eljarasi koltsegrol a Ket. 72. § (1) bekezdes d) pont dd) alpontja alapjan
kellett rendelkezni.

A hatarozat a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. evi
CXL. torveny (a tovabbiakban: 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 modositasarol es az egyes kozigazgatasi nemperes eljarasokban
alkalmazando szabalyokrol sz616 2005. evi XVII. torveny 3. §-a rendelkezik.

A birosagi felulvizsgalati 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
ugyfel a jogerosito zaradekkal ellatott hatarozatrol hiteles masolatot kerhet,

A Hivatal feladat- es hataskoret a Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatalr61 sz616
2013. evi XXII. t6rveny (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. Az eljaras
specialis szabalyait a Vksztv. tartalmazza.

Budapest, 2016. augusztus "Q') "

Kapjak:
1. Alf61dviz Regionalis Vizikozmu-szolgaltat6 Zrt.
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