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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa
tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) az ALFÖLDVíz Regionális Vízi közmű-szolgáltató Zrt.
(székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; a továbbiakban: Szolgáltató) vonatkozásában,
hivatalból indított eljárásában meghozta az alábbi

VÉGZÉST.

A Hivatal az eljárást

megszü nteti.

A végzés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstöl (kézbesítéstöl) számított 30
(harmínc) napon belül.

A kérelmet a Fövárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve a Hivatalhoz kell
benyújtani. A kérelemnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben
eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével -
jogszabálysértés megállapitása esetén a közigazgatási döntést hatályon kivül helyezi, és
szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a végzést nemperes eljárásban
vizsgálja felül.
A teljes személyes ílletékmentességben nem részesülök számára a bírósági felülvizsgálati
eljárás illetéke 10 000 Ft, melynek elözetes megfizetése alól jövedelmi és vagyoni
viszonyaikra tekintet nélkül mentesülnek a felek.

A Hivatal eljárási költséget nem állapít meg.

INDOKOLÁS

A Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi eXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 88. §-ban foglaltak alapján hivatalból indította a
hatósági ellenörzést indított.

A Hivatal ellenörizte, hogy Szolgáltató honlapja tartalmazza-e a viziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi eelx. törvény [a továbbiakban: Vksztv.] 48. §-ban, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi eX11.törvény 1. számú

http://www.mekh.hu
mailto:zayb@mekh.hu


mellékletében, valamint a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a viziközmű-
szolgáltatók által közérdekböl közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 4.
számú mellékletében elöírtakat, valamint azt, hogy az üzletszabályzat közzététele megfelel-e
a vonatkozó jogszabályoknak.

A Hivatal az ellenörzés során megállapította, hogy Szolgáltató honlapja megfelel a jogszabályi
elöírásoknak. Erre tekíntettel hivatalból indított eljárás a tárgyi ügyben jogsértést nem tárt fel, a
Ket. 31. § (1) bekezdésének j) pontja alapján a Hivatal az eljárás megszüntetéséröl döntött a
rendelkezö részben foglaltak szerint.

A Hivatal eljárási költséget nem állapított meg, mert az eljárás során ilyen költség nem merült
fel.

Jelen végzés a fent hivatkozott jogszabályokon, valamínt a Ket. 71. § (1) bekezdésén és a
72. § (2) bekezdésén alapul. Az eljárási költségröl a Ket. 158. § (1) bekezdése, a Ket. 72. §
(1) bekezdés d) pont dd) aipontj<:J,vai<:lmint <:l(2) bekezdés <:JlapjiJnrendelkezett <:lHiv<:ltal.

Jelen végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlés napján
jogeröre emelkedik.

A fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A végzés bírósági
felülvizsgálatának lehetöségét a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdése
biztosítja. A Fövárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi lll. törvény [a továbbiakban: Pp.] 326. § (7) bekezdése, a
keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330 § (2) és (3) bekezdése határozza
meg. A közígazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. §-a
rendelkezik.

A birósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII
törvény 43. § (7) bekezdése határozza meg.

A Hivrltrll feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Ilive/alról
szóló 2013. évi XXII. törvény [MEKH tv.] 3. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a Vksztv. 3. §
(1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekröl, valamint a Kormány
tagjai és az államti/károk jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés i)
pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás
speciális szabályait a Vksztv. és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
tartalmazza.
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