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Tárgy: határozat működési engedély módosítása iránti eljárásban 

 

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

52., a továbbiakban: Hivatal) a MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 3527 Miskolc, József A. út 78.) működési engedélyének módosítása vonatkozásában 

hivatalból indult eljárás keretében meghozta az alábbi 

 

 

H A T Á R O Z A T O T. 

 

A Hivatal 4029/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a 

továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező 

 

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-012433, 

székhelye: 3527 Miskolc, József A. út 78., a továbbiakban: Engedélyes) 11-30456-1-001-00-

11 hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszerére vonatkozóan a 

VKEFFO_2017/9665-1(2017) számú határozatával kiadott működési engedélyt az ellátási terület, 

a hivatali azonosító kód, a működési jogosultság időbeli hatályának kezdete és a felhasználói 

egyenérték tekintetében módosítja és egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:     

 

                     

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 

 

 

I. Területi, tárgyi és időbeli hatály 

 
Területi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály 

Ellátási 

terület 

Víziközmű-szolgáltatási 

ágazat 

Víziközmű-

rendszer 

megnevezése 

Felhasználói 

egyenérték 

MEKH 

azonosító 

kód 

Működési 

jogosultság 

időbeli 

hatályának 

kezdete 

Működési 

jogosultság 

időbeli 

hatályának vége 

Miskolc közműves ivóvízellátás M-IV 132824 
11-30456-1-

001-01-12 

 

 

2012. július 

15. 

    határozatlan 

 

A Hivatal a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozóan fennálló üzemeltetési jogviszony alapjául 

szolgáló üzemeltetési szerződést jóváhagyó döntését hatályában fenntartja. 
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A Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes víziközmű-szolgáltatását igénybe vevő felhasználók 

számossága (felhasználói egyenértéke) a Hivatal által a jelen Működési engedély kiadásakor 

meghaladja a 150 ezret. 

 
 

II.  Jogok és kötelezettségek 

 

1. Az Engedélyes a Hivatal által kiadott 4029/2016. számú Szolgáltatói engedély alapján a 

Működési engedély I. pontjában meghatározott víziközmű rendszer/ek és ellátási 

terület/ek vonatkozásban jogosult víziközmű-szolgáltatói tevékenységét gyakorolni. 

 

2. A Működési engedélyben foglaltak - a körülmények jelentős megváltozása esetében - az 

Engedélyes kérelmére, valamint hivatalból a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi 

CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)  és a végrehajtására kiadott jogszabályok keretei 

között módosíthatók. A Hivatal a Működési engedélyt hivatalból is módosíthatja. 

 

3. Az Engedélyes köteles a Szolgáltatói engedély és a Működési engedély kiadásának 

alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal – adott 

Engedélyesre irányadó – mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és 

végrehajtani.  

 

4. A Működési engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem 

ruházhatók át. 

 

5. Az Engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul értesíteni, amennyiben bármely, a 

Szolgáltatói engedélyében vagy a Működési engedélyében foglalt feltételnek harminc 

napot meghaladó időtartamon keresztül nem felel meg. 

 

III. Jogkövetkezmények  

 

1. Amennyiben az Engedélyes a jogszabályban, a Szolgáltatói engedélyben és a Működési 

engedélyben, a Hivatal más határozataiban, vagy az engedélyezési eljárás során 

jóváhagyott szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a 

jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

 

2. A III.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül különösen, ha az Engedélyes 

a Működési engedélyében és a Hivatal más határozataiban meghatározott 

dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy 

tartalommal nyújtja be a Hivatalnak. 

 

3. A Hivatal a Működési engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben 

visszavonhatja. 

 

IV. Tájékoztatás a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban történő adatrögzítésről 

 

1.  A Hivatal a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban rögzített, a víziközmű-rendszer 

megnevezésére, az engedélyes víziközmű-szolgáltató nevére, az üzemeltetési jogviszony 

megnevezésére, a víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezésére, a víziközmű-rendszer 

Vksztv. 2. § 23. pontja szerinti besorolására, a víziközmű tulajdonosainak nevére és 

tulajdoni részesedésükre, az ellátásért felelős(ök) nevére és az ellátásért felelősök 

képviselőjének neve tekintetében a VKEFFO_2017/9665-1(2017) ügyiratszámú 
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határozattal kiadott működési engedélyben rögzítettekhez képest nem állapított meg 

változást, így azokat a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás változatlanul tartalmazza.   

 

2.  A Hivatal a működési engedély számát, az ellátási terület megnevezését, a víziközmű-

rendszer hivatali azonosító kódját és a felhasználói egyenérték mértékét jelen döntés 

véglegessé válását követően rögzíti a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban. 

 

Az eljárás során igazgatási szolgáltatási díj nem merült fel, ezért arról a Hivatalnak nem kellett 

rendelkeznie.   

 

Az Ügyfél a határozat ellen közigazgatási pert indíthat a határozat közlésétől (kézbesítéstől) 

számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés 

szabályai szerint az „Űrlap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghozott 

döntés elleni keresetlevél benyújtásához” elnevezésű Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) 

űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:  

http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar  

 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására 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 

ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével 

– a jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási cselekményt megsemmisíti, hatályon 

kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül 

helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi. A határozatot a bíróság nem 

változtathatja meg. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a 

közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, melynek előzetes megfizetése alól jövedelmi és vagyoni 

viszonyaikra tekintet nélkül 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_2016/4839-1 (2017) ügyiratszámú határozatával működési engedélyt adott 

az Engedélyes részére az M-IV megnevezésű 11-30456-1-001-00-11 hivatali azonosító kóddal 

rendelkező víziközmű rendszerre (a továbbiakban: víziközmű-rendszer) vonatkozóan. 

 

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2021. május 17-én érkezett elektronikus levelében jelezte, hogy a 

vízközmű rendszer vonatkozásában kiadott VKEFFO_2017/9665-1(2017) számú működés 

engedély területi hatálya „Miskolc, kivéve külterület” nem megfelelő, mert Miskolc külterületen is 

végzik a víziközmű szolgáltatást, már az 1833/2013 számú határozattal kiadott víziközmű-

szolgáltatói működési engedély jogerőre emelkedése óta. 

 

A Hivatal megállapította, hogy az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (a 

továbbiakban ÉRV Zrt.)  részére az 1963/2013 számú határozattal kiadott víziközmű-szolgáltatói 

működési engedély ellátási területei között szerepel „Miskolc külterület” is.   

 

A Sajóecsegi Regionális víziközmű-rendszer (I-45-Á-1) vonatkozásában kiadott, 2016. szeptember 

30. napján kelt és 2016. november 21. napján jogerős és jelenleg hatályos VKEFFO_2016/5502-

1(2016) számú működési engedély ellátási területe is magában foglalja Miskolc külterületet.   
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A Hivatalnál rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az Engedélyes és az ÉRV Zrt. 

között a vízátadás és -átvétel az ÉRV Zrt-től Miskolc irányába csak a Stromfeld laktanyánál lévő 

átadási ponton, a Sajóecsegi Regionális víziközmű-rendszerről történhet.    

 

Az ÉRV Zrt. 2021.évi műszaki adatszolgáltatása szerint a Stromfeld laktanyánál lévő átadási 

ponton 2020. évben nem történt vízátadás -átvétel, azonban annak lehetősége adott nemcsak 

Miskolc külterületre, hanem Miskolc teljes közigazgatási területére.  

 

A Hivatal a fentiek alapján megállapította, hogy mind a víziközmű rendszer, mind a Sajóecsegi 

Regionális víziközmű-rendszer (I-45-Á-1) ellátási területének pontos lehatárolása vonatkozásában 

szükséges a tényállás tisztázása, erre tekintettel a VKEFFO/2033-4/2021 számú végzésével 

hivatalból eljárást indított, egyúttal a tényállás tisztázására hívta fel az Engedélyest.   

 

 Az Engedélyes 2021. június 1. napján érkezett kérelmében a VKEFFO/2033-4/2021 számú 

végzésben megadott teljesítési határidő meghosszabbítását kérte 2021. június 30-ig, mely 

kérelemnek a Hivatal a VKEFFO/2033-6/2021 számú végzésével helyt adott.  

 

Az Engedélyes 2021. június 30. napján érkezett beadványában küldte meg a szükséges 

dokumentumokat. 

 

A térképi adatszolgáltatás („1. számú melléklet.pdf”) segítségével az Engedélyes bemutatta a 

víziközmű-rendszerhez tartozó főbb objektumokat, vonalas létesítményeket és az átadási pontokat 

is, továbbá az ellátott terület szempontjából egyértelműen látszik, hogy Miskolc város külterületét 

is a víziközmű-rendszer látja el ivóvízzel. 

 

A víziközmű-rendszer műszaki leírása („2. számú melléklet.pdf”) megfelelően bemutatja a 

rendszer sajátosságait, az ivóvízszolgáltatás jellemzőit. 

 

A víziközmű rendszer működési engedélyének módosításához az Engedélyes megküldte az 

aktuális felhasználói egyenértéket („3. számú melléklet.pdf”) az érintett felhasználók 

számosságának és jellegének bemutatásával, külön kiemelve a Miskolc város külterületére 

vonatkozó értékeket, mely alapján – az Engedélyes 2021. évi adatszolgáltatásával megegyezően 

- a teljes víziközmű-rendszerre vonatkozó aktuális felhasználói egyenérték: 132.824 

 

A Hivatal megállapította továbbá, hogy az Engedélyes 2011. december 22. napjától üzemelteti a 

víziközmű rendszert, a közte és Miskolc Megyei Jogú Város között 2011. december 16. napján 

létrejött D) III./7.-1 számú üzemeltetési szerződés alapján.     

 

Fentiek alapján a Hivatal a működési jogosultság időbeli hatályának kezdetét a Vksztv.  75. § (3) 

bekezdésére figyelemmel állapította meg, tekintettel arra, hogy a Vksztv. üzemeltetési 

szerződésre vonatkozó rendelkezései 2012. július 15-én léptek hatályba.   

 

Fentiek miatt a VKEFFO_2017/9665-1(2017) ügyiratszámú működési engedély módosítása vált 

szükségessé.  

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 

(továbbiakban: MEKH Tv.) 5/F. § (4) bekezdése alapján „a Hivatal az általa kiadott 

engedélyeket, kötelezést vagy jogosultságot megállapító határozatát módosíthatja vagy 

visszavonhatja”. 
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A fentiek alapján a Hivatal a VKEFFO_2017/9665-1(2017) ügyiratszámú határozattal kiadott 

működési engedélyt jelen határozatával a rendelkező részben foglaltak szerint módosította, az 

ellátási terület, a hivatali azonosító kód, a működési jogosultság időbeli hatályának kezdete és a 

felhasználói egyenérték vonatkozásában.    

 

Az ügyintézési határidő a Vksztv. 3. § (3) bekezdése alapján 75 nap. Az ügyintézési határidőbe 

nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.  

 

Az ügyintézési határidő lejáratának napja: 2021. augusztus 9. napja, így a Hivatal az ügyintézési 

határidőt nem lépte túl.  

 

A Hivatal rögzíti, hogy a Vksztv. 61/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok teljessége, a víziközmű-vagyon 

védelme, valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok megalapozottsága 

érdekében Nemzeti Víziközmű Nyilvántartást vezet.  

 

A Hivatal jelen eljárásában megállapította, hogy a víziközmű-rendszer megnevezésére, az 

engedélyes víziközmű-szolgáltató nevére, az üzemeltetési jogviszony megnevezésére, a 

víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezésére, a víziközmű-rendszer Vksztv. 2. § 23. pontja 

szerinti besorolására, a víziközmű tulajdonosainak nevére és tulajdoni részesedésükre, az 

ellátásért felelős(ök) nevére és az ellátásért felelősök képviselőjének nevére vonatkozó adatok 

nem változtak meg, ezért a Hivatal a rendelkező rész IV.1. pontjában a Nemzeti Víziközmű 

Nyilvántartásban rögzített adatok változatlanságáról adott tájékoztatást.  

 

A Hivatal a működési engedély számát, az ellátási terület megnevezését, a hivatali azonosító 

kódját és a Hivatal által megállapított felhasználói egyenérték mértékét a jelen döntés véglegessé 

válását követően rögzíti a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban a Vksztv. 61/B. § (3) bekezdés 

a), c),f) és g) pontjai, és a Vksztv. 61/B. § (5) bekezdés b) pontja alapján.   

 

A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a Vhr. rendelkezései alapján hívta fel a 

figyelmet.  

 

Az engedély módosításának feltételeiről a Vhr. 27. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 

működési engedély visszavonásáról a Vksztv. 37/A. § (5)-(7) bekezdései alapján adott 

tájékoztatást a Hivatal. 

 

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.  

    

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. 
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A működési engedély kiadási feltételének számító felhasználói egyenérték mértéket a Vksztv. 37. 

§ (2) bekezdés d) pontja határozza meg. 

 

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.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § 

(3) bekezdés a) pontja értelmében az eljárás megindításáról az ügyfél értesítése mellőzhető, ha az 

eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt. 

    

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. 
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