
 
 

 

 
 
 
Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

 

 Ügyiratszám: VKEFFO/8707-7/2021 

 Ügyintéző: Fülöpp István 

 Víziközmű-engedélyezési és 

Felügyeleti Főosztály 

 Telefon: +36 1 459-7954 

 Fax: +36 1 459-7766 

 E-mail: vizikozmu@mekh.hu 

 

 

Tárgy: Ideiglenes intézkedés megtétele Nagytarcsa település közműves 

szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatásnak a biztosítására 

 

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

Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) által az N.tarcsa-SZV megnevezésű, 22-

23409-1-001-00-04 hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszer 

tekintetében közérdekű üzemeltető kijelölése iránt hivatalból indított közigazgatási 

hatósági eljárásban a Hivatal meghozta a következő 

 

VÉGZÉST. 

 

A Hivatal kötelezi a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t 

(cégjegyzékszám: 13-10-041281, székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190., a 

továbbiakban: Szolgáltató), hogy 2022. január 1. napjától a jelen, közérdekű 

üzemeltető kijelölésére irányuló eljárást lezáró döntésben meghatározásra kerülő 

közérdekű üzemeltetői tevékenység megkezdésének napjáig 

 

a víziközmű-szolgáltatási feladatokat folyamatosan lássa el 

 

a jogszabályokban meghatározott módon és minőségben a Nagytarcsa Község 

ellátását biztosító N.tarcsa-SZV megnevezésű, 22-23409-1-001-00-04 hivatali 

azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszer (a továbbiakban: víziközmű-

rendszer) üzemeltetésével összefüggésben.  

 

A Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a fenti kötelezésnek 

rosszhiszeműen nem tesz eleget, eljárási bírság kiszabásának van helye, amelynek 

mértéke 5.000.000 Ft-ig terjedhet. 
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Az Ügyfél a végzés ellen közigazgatási pert indíthat a végzés közlésétől 

(kézbesítésétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet 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.j

ar  

 

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 perben eljáró bíróság a jogsértés 

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 végzést 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. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Hivatal az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 32. § (1a) bekezdésében foglalt 

feltételek fennállása miatt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) 17. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a VKEFFO/8707-1/2021 

számú végzésével 2021. november 9. napján a közérdekű üzemeltető kijelölésére 

irányuló eljárását hivatalból megindította a N.tarcsa-SZV megnevezésű, 22-23409-1-

001-00-04 hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszer tekintetében, 

amiről az érintetteket tájékoztatta. 

 

Az eljárásban Nagytarcsa Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Ellátásért 

felelős) jogi képviselője a 2021. november 19. napján kelt levelében arról tájékoztatta 

a Hivatalt, hogy – tekintettel a Szolgáltató és az Ellátásért felelős közti víziközmű-

http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar
http://www.mekh.hu/download/nyomtatvany/MEKH_PER_KOZSZERV_KERLEVEL.jar
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üzemeltetési jogviszony 2021. április 6. napi felmondására – a víziközmű-szolgáltatási 

feladatokat a jövőben a Szolgáltatótól eltérő, más víziközmű-szolgáltatóval kívánja 

megoldani. Ugyanakkor a levélben tájékoztatást adott arról is, hogy a felmondást 

követő időszakban csak részben vezettek eredményre a más víziközmű-

szolgáltatókkal folytatott, jövőbeni víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó egyeztetések. 

 

Ezt támasztja alá az is, hogy a Hivatal nyilvántartása szerint sem érkezett a nevezett 

víziközmű-rendszerre vonatkozó, működési engedély kiadása iránti kérelem a 

Hivatalhoz, sem a jelen eljárás megindításának napjáig, sem a jelen végzés 

meghozatalának napjáig.  

 

A Hivatal a fenti és a VKEFFO/8707-1/2021 számú végzésében részletezett okok 

alapján indította meg a közérdekű üzemeltető kirendelése iránti eljárását hivatalból. A 

közérdekű üzemeltető kijelölése iránti eljárás lefolytatására nyitva álló hivatali 

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

 

Figyelemmel a felek által előadottakra és a Hivatal által feltárt bonyolult tényállásra, a 

jelen eljárás érdemi döntéssel való lezárására 2021. december 31. napjáig 

előreláthatólag már nem lesz lehetőség.  

 

Amennyiben 2021. december 31. napjáig esetleg benyújtásra kerülne a Hivatalhoz a 

működési engedély kiadására irányuló kérelem, úgy a működési engedélyezési eljárás 

lefolytatására irányadó ügyintézési határidő is 75 nap a Vksztv. 3. § (3) bekezdése 

alapján, és az ilyen típusú eljárások bonyolultságára, az eljárás során vizsgálandó 

műszaki, közgazdasági és jogi kérdések összetettségére (figyelemmel az eljárás során 

felmerülő esetleges hiánypótlásra és tényállás tisztázására irányuló eljárási 

cselekmények időigényére is) tekintettel rögzíthető, hogy 2021. december 31. napjáig 

új működési engedély kiadására irányuló eljárás érdemi döntéssel szintén nem lenne 

lezárható 

 

Ezért az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 106. § 

(1) bekezdése alapján ideiglenes intézkedés keretében a rendelkező részben foglaltak 

szerint a víziközmű-szolgáltatási feladatok 2022. január 1. napjától történő, folyamatos 

ellátására kötelezte a Szolgáltatót a jelen, közérdekű üzemeltető kijelölésére irányuló 

eljárást lezáró döntésben meghatározásra kerülő közérdekű üzemeltetői tevékenység 

megkezdésének napjáig. Ez utóbbi időpont pontos meghatározásáról a Hivatal értesíti 

az eljárásban résztvevő feleket. 

 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdésébe 

foglalt rendelkezés szerint „a Vksztv. 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági 

felhasználók részére, valamint a Vksztv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott körben 

lakossági díjon elszámolt felhasználásra, a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott 

víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási 
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egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban 

teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én 

jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon 

feltételekkel számított összeg 90%-át”. 

 

A Vksztv. 74. § (2) bekezdésének 3. pontja értelmében „felhatalmazást kap a miniszter, 

hogy rendeletben állapítsa meg a víziközmű-szolgáltatás díjait és azok alkalmazásának 

kezdőidőpontját”. 

 

A Vksztv. 76. § (1) bekezdése szerint „a 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a nem lakossági 

felhasználók vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató a 2013. január 31-én jogszerűen 

alkalmazott díjat alkalmazhatja”. 

 

A Vksztv. 74. § (4) bekezdésének 1. pontjában foglaltak szerint: „felhatalmazást kap a 

Hivatal elnöke, hogy a használati díjak mértékét rendeletben állapítsa meg.” 

 

A Vksztv. 87. § (1) bekezdésének hatályos rendelkezése szerint „a 74. § (4) bekezdés 

1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos 

megállapodásban vagy a közérdekű üzemeltető kijelöléséről szóló határozatban 

meghatározott használati díj […] alkalmazandó.” 

 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a Hivatal rögzíti, hogy az 

ideiglenes intézkedés alapján nyújtott víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó 

fogyasztási díjak és közmű használati díjak a korábban szerződés alapján fennálló 

üzemeltetési jogviszonyban alkalmazottaktól nem térhetnek el. 

 

A kötelezettség elmulasztásával járó jogkövetkezményekre a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH 

tv.)  5/H. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hívta fel a figyelmet a Hivatal. 

 

Jelen végzés a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint az Ákr. 80. § (1) 

bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének rendelkezésein alapul. 

 

Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés 

napján véglegessé válik. Az ügyfél a véglegesítő záradékkal ellátott döntésről hiteles 

másolatot kérhet. 

 

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 
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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 feladat- és hatáskörét a 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 a 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 

 

 

 

Horváth Péter János  

 elnök 

nevében és megbízásából: 

 

 

dr. Józsa Veronika 

főosztályvezető 

 

 

 

 

Kapják (elektronikusan):  

1. Nagytarcsa Község Önkormányzata 1 példány 

2. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 1 példány 

3. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 

Főosztálya 

1 példány 

4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 példány 

5. Hivatal – Irattár 1 példány 
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