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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52., a továbbiakban: Hivatal) aYiz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szo|nok (székhely:
5000 Szolnok, Vízmű u. I.) vizlközmű-szolgáltatói működési engedélyének módosítása
vonatkozásában hivatalból indult eljárás keretében meghozta az alábbi

HATAROZATOT

A Hivatal a Yíz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (cégsegyzékszám: 16-10-
001613' székhelye: 5000 Szolnok, Yizmti u. 1, képviseli: Kaposvári Kázmér
v ezérlgazgatő ; a továb biakb an : En gedélyes) r észer e

vÍal<ÖzMŰ-SzolcÁlrarÓI ENGEDÉLYT

(a továbbiakban: Szolgáltatói engedély) ad ki határozatlan időre.

A Hivatal az Engedélyes víziközmű-szolgáltatői műk<jdési engedélyében meghatározotl
viz1közmú-rendszerek és ellátási területek vonatkozásában külön eljárás keretében működési
engedéll ad ki.

Az Engedélyes Beszerzési Szabá|yzatának és ÜzletszabáIyzatának a viziközmű-szolgáltatói
működési engedélyében történt j őváhagyását a Hivatal hatályában ferrntartja.

Jogok és kötelezettségek

Az Engedélyes a vizlközmű-szolgáltatásra vonatkozo jogszabályok, valamint a
Szolgáltatói engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat
gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. A Szolgáltatói engedélyben meghatározott
kötelezettségek nem érintik azEngedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb
kötelezettségeit. Az Engedélyes a Szolgáltatói engedély időbeli hatálya alatt köteles
rendelkezni a j o gszab ál yokb an me ghatár o zott en gedélyekkel.
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2. Az Engedélyes a Szolgáltatői engedélye a|apján a működési
engedélyéberr/engedélyeiben meghatározott vizikÓzmű-rendszerek vonatkozásában,
illetőleg ellátási területen jogosult és köteles viziközmú-szolgá|tatási tevékenység
kizárólagos v égzésér e.

3. A Szolgáltatói engedélytren foglaltak a követelmények alapjául szolgálő körülmények
tekintetében beálló lényeges változások esetén módosíthatók' továbbá a Hivatal a
Szolgáltatói engedélyt hivatalból is módosíthatja.

Az Engedélyes köteles a Szolgáltatói engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal- adott engedélyesre
irányadó - mindenkoihatározatainak megfelelni, azokat betartani és végrehajtani. Az
Engedélyes köteles teljesíteni a jogszabályban meghatározott, víziközmű-szolgáltatás
folyamatos, hosszú távú nyujtásához szükséges pénzijgyi, gazdasági, technikai,
környezetvédelmi feltételeket, továbbá rendelkeznie kell aZ ezek teljesítéséhez
szükséges műszaki és tárgyi eszk<jzökkel, személyi és pénzügyi erőforrásokkal.

A Szolgáltatói engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem
ruházhatők át.

A Hivatal hatáskörében jogosult az Engedélyesnél hatósági ellenőrzési tevékenységet
végezti.

7 ' Az Engedélyes köteles haladéktalanul bejelenteni a Hivatalnak, ha vele szemben
csődelj árás vagy felszárrrolási elj árás indul.

Az Engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a bármely,
Szolgáltatói engedélyére vonatkoző jogszabályban vagy a Szolgáltatói engedélyében
foglalt feltételnek harminc napot meghaladó időtartamon keresztülnem felel meg.

Az Engedélyes köteles az Üzletszabá|yzatát a honlapján közzétenni

II. Jogkövetkezmények a Szolgáitatői engedély feltételeinek be nem tartása esetén

l. Amennyiben az Engedélyes a jogszabályokban, a Szolgáltatói engedélyben, a Hivatal
által kiadott egyéb határozatokban' Vagy az engedé|yezési eljárás során jóváhagyott
szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a
j o g s z ab á1 yokb an m e gh atár o zott j o gkö v etk ezm én yek et alkalm azhatj a.

A II.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes a
Szolgáltatói engedélyben és a Hivatal egyéb határozataiban meghatározott
dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy
tartalommal nyujtja be a Hivata| részére'

A Hivatal a Szolgáltatói engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatja.

Eljárási költség nem merült fel, ezért arrőI a Hivatalnak nem kellett rendelkeznie.
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A határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető. A keresetlevelet jelen
határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnak cimezve aHivata|nál kell benyűjtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatáIya nincs.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálj a el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti
ellenkérelmének kézhezvételétől szémított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A bíróság dönthet aper tárgyaláson történő elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik ahatározatnak a Hivatal honlapján történő közzététe\éról.

INDoKoLÁS

A Hivatal a 2013.10.03 nap1án kelt, 2013.10.15 napján jogerőre emelkedett, I827l20I3.
számu határozatában víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt adott ki az Engedélyes
részére.

Aviziközmű-szolgáltatásról szőlő 2011. évi CCx. törvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 35. $-a
szerint ,,Víziközmű-szoÍgtiltatdst a Hivatal áltai kiadott víziközmű-szolgáltatói engeciély és
működési engedély alapján lehet végezni."
A Vksztv. 3ó. $ (1) bekezdése szerint ,,gazdasági társaság kizórólag a Hivatal által kiadott
víziközmű-szolgáltatói engedély birtokában minősül víziközmű-szolgáltatónak és veheti fel a
cégjeg1lzékben meghatározott tevékenységei kozé a víziközmű-szolgóltatást. "
A Vksztv. 37. $ (1) szerint ,A víziközm{í-szolgóltató a Hivatal által kiadott működési
engedélyben meghatározott ellátási területen kizárólagosan jogosult és kateles vízikozmű-
szolgáltatóst végezni. Az engedély kibocsátásót víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező
v íz ikózmű-sz o lgól tató kérheti.''

A Vksztv. 84 $ (1) bekezdésében foglaltak értelmében ,,Afoglasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. torvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 20] 1. évi CCIX. törvény módosításaról
szóló 20]6' évi XLII. törvény hatálybalépése napjón hatalyos víziközmű-szolgaltatósi
működési engedély 36. f-nak és 37. $-nak összhangban álló módosítását a Hivatal hivatalból
igazgatási szolgóltatási díj megfizetése nélkül végzi".

Tekintettel arra' hogy a fenti jogszabály hatályba lépésének napja 2016.július 4., aHivatal a

víz1kózmíi-szolgáltatói működési engedély Vksztv. 84. s (1) bekezdése szerinti, hivatalból
indult eljárás keretében történo módosításával Szolgáltatói engedélyt ad az Engedélyes
tészére.

A Hivatal a Vksztv. 84. $ (1) bekezdése alapján az Engedélyes vízikozmű-szolgáItatoi
működési engedélyében meghatátozott vizikózmÍj-rendszerek és ellátási területek
vonatkozásában külön eljárás keretében működési engedély't ad ki.
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A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a víziközmú-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáről szólő 5812013. (IL27.)
Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései alapjan hívta fel a figyelmet.

A határozat a fent hivatkozott jogszabá|yokon, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. $
(1) bekezdésén és 72. $ (1) bekezdésén alapul. Azel'járási költségről a Ket. 72. $ (1) bekezdés
d) pont dd) alpontj a alapján kellett rendelkezni.

Ahatározat a Ket. 13lA. $ (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlés napján
jogerőre emelkedik.

A fellebbezést a Ket. 100. s (1) bekezdésének d) pontja zárya ki. A határozat bírósági
felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100' $ (2) bekezdése és a Ket. 109. $ (1) bekezdése
biztosítja. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a tovabbiakban: Pp.) 326. $ (7) bekezdése, a
keresetlevél benffitásanak helyét és idejét a Pp. 330. $ (2) és (3) bekezdésehatározza meg. A
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandő szabályokról a Polgári perrendtartásról
szőlő 1952. évi III. törvény módosításáről és az egyes kőzigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XV[. törvény 3. $-a rendelkezik.

A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekrol szóló l990. évi XCIII.
törvény 43. $ (7) bekezdése határozzameg.

A Hivatal jelen határozatot a Vksztv. 3. $ (8) bekezdése alapján kozzéteszi a honlapján. Az
tigyfél a jogerősítő záradékkai ellátott határozattól hiteles inásolatot kérhet.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
sző|ő 2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. $ (2) bekezdés e) pontja,
továbbá a Vksztv. 3. s (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről'
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. $
(2) bekezdés i) pontja és az 1. $ (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. $-ahatirozza
meg. Az eljárás speciális szabáIyait a Vksztv. tartalmazza.

Budapest, 2016. Ü8 ?\ ),
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1. Yiz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok

5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
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