
 
 
 

 

 

 

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

 

 Ügyiratszám: VKEFFO/726-1/2023 

 Ügyintéző: dr. Sebián Attila 

 Víziközmű-engedélyezési 

és Felügyeleti Főosztály 

 Telefon: +36 1 459-7909 

 Fax: +36 1 459-7766 

 E-mail: vizikozmu@mekh.hu] 

 

Tárgy: működési engedély visszavonása 

 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-

Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-

szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelmére indult, működési 

engedély visszavonása iránti eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

H A T Á R O Z A T O T. 

 

 

A Hivatal az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 04-10-001580, székhelye: 5600 Békéscsaba, 

Dobozi út 5., a továbbiakban: Engedélyes) által üzemeltett SRMHZ-SMZAK 

megnevezésű, 22-05546-1-001-00-06 hivatali azonosító kóddal rendelkező 

víziközmű-rendszerre vonatkozóan a VKEFFO/3843-2/2020 ügyiratszámú 

határozatával kiadott működési engedélyt 2023. január 27. napjával visszavonja. 

 

Az eljárás során 25 ezer forint eljárási költség merült fel, amelyet az Engedélyes 

megfizetett. 

 

A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) 
számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek 
címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az 
elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő 
helyen érhető el:  
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-
aae40fea393b 

 

 

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
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Működési engedély visszavonása 
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A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti 
perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson 
kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 
30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek. 

 

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré tételéről. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Hivatal a VKEFFO/3843-2/2020 ügyiratszámú döntésével működési engedélyt adott 

az Engedélyes részére az SRMHZ-SMZAK megnevezésű, 22-05546-1-001-00-06 

hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszerre vonatkozóan. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 

37/A. § (2) bekezdés alapján a Hivatal a működési engedélyt visszavonja, ha a 

működési engedélyben meghatározott ellátási területen a víziközmű-szolgáltatás más 

módon biztosítható. 

 

A Hivatal a VKEFFO/559-1/2023 ügyiratszámú döntésével módosította a SRMHZ-

SMMHZ megnevezésű, 23-04349-2-001-00-01 hivatali azonosító kóddal rendelkező 

víziközmű rendszert.  

 

Tekintettel arra, hogy a módosítás következtében a módosított víziközmű-rendszerrel 

összevonásra kerülő SRMHZ-SMZAK megnevezésű, 22-05546-1-001-00-06 hivatali 

azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszer önálló víziközmű-rendszerként történő 

üzemeltetése megszűnt, a Hivatal a VKEFFO/3843-2/2020 ügyiratszámú döntésével 

kiadott működési engedélyt a VKEFFO/559-1/2023 ügyiratszámú döntése véglegessé 

válásának napjával, a rendelkező részben foglaltak szerint visszavonta. 

 

A visszavonás Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban való átvezetéséről a Hivatal külön 

eljárásban intézkedik, az Ákr. 97. § (1) bekezdése alapján. 

 

A Hivatal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) foglaltak alapján 2018. 

január 1. napjától köteles a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézését 

biztosítani, amelyre tekintettel a Hivatal jelen döntés elektronikus úton küldi meg az 

Engedélyesnek és az ellátásért felelős(ök)nek.  

 

Az Eüsztv. vonatkozó rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító 

szerv az ügyfél számára az elektronikus ügyintézést erre a célra kifejlesztett információs 

rendszer útján biztosítja. A Hivatal az elektronikus ügyintézést a magyarorszag.hu 

részét képező Hivatali kapu, illetőleg Cégkapu szolgáltatáson keresztül biztosítja.  
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A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdésén 

alapul.  

 

Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdés alapján a közlés napján véglegessé válik. 

 

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a 

fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási 

per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező 

jogi képviseletre, a bíróság döntésére vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § 

(1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 77. § (1) és (2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdés 

a) pont aa) alpontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja és 89. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a 

közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A döntést a Kp. 

90. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem változtathatja meg a bíróság. A közigazgatási 

jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi 

illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése 

és 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges 

űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, 

valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul. 

 

A Hivatal a Vksztv. 3. § (7) bekezdése alapján a véglegessé vált határozatot – a 

személyes és védett adatok kivételével – a honlapján közhírré teszi. 

 

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) 

pontja, továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 

XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és az 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a 

MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a MEKH Tv., a Vksztv. 

és a Vhr. tartalmazza. 

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 

dr. Juhász Edit 

                               elnök 

                     nevében és megbízásából: 

 

 

 dr. Szalóki Szilvia 

víziközmű-szolgáltatásért és hulladékgazdálkodásért felelős         

elnökhelyettes 
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Kapják elektronikusan: 

1. ALFÖLDVÍZ Zrt.      1 példány 

2. Zákányszék Község Önkormányzata     1 példány 

3. MEKH-Irattár 
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