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A hatarozat szama: 5769/2015

Targy: jovahagyo hatarozat Csabacsud telepiiles vonatkozasaban atmeneti dij megallapitasara
iranyulo eljarasban

A Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky lit 52., a
tovabbiakban: Hivatal) az Alfdldviz Regionahs Vlzikozmu-szolgaltato Zrt. (szekhely: 5600
Bekescsaba Dobozi lit 5., a tovabbiakban: Ugyfel) kerelmere indult, korabban nem nyujtott
vizikozmu-szolgaltatas (kozmuves szennyvizelvezetes es -szolgaltatas, a tovabbiakban: ideiglenes
szolgaltatas) dijanak (a tovabbiakban: atmeneti dij) megallapitasara iranyulo eljarasban meghozta a
kovetkezo

HATAROZATOT.

A Hivatal Csabacsud telepiilesen az ideiglenes szolgaltatas vonatkozasaban az alabbiak szerint

allapitja meg

az atmeneti dijakat:

Netto alapdii
13-20mm vizmerovel 309 Ftlh6
25-40 mm vizmerovel 719 Ftlh6
Fogyasztassal aranyos netto dij
Lakossagi 502,95 Ft/m3

Nem lakossagi 754,43 Ftlm3

Az Ugyfel a Hivatal hatarozataban meghatarozott atmeneti dijakat a vizikozmu-szolgaltatasrol
szolo 2011. evl CCIX. tdrveny (a tovabbiakban: Vksztv.) 77/A. § (3) bekezdeseben foglalt
iddponttol, a Vksztv. 31/B. § (5) bekezdeseben meghatarozott idopontig alkalmazhatja.

Jelen hatarozat a Vksztv. 31/B. § (5) bekezdesben meghatarozott esetekben hatalyat veszti.

Az Ugyfel a kozigazgatasi hatosagi eljaras lefolytatasaert fizetendo igazgatasi szolgaltatasi dijat
(150000 Ft) a Hivatalnak megfizette.
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A hatarozat ellen birosagi felulvizsgalatnak van helye a kozlestol (kezbesitestol) szamitott 30 napon
belul, A keresetet a Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Birosagnak cimezve a Hivatalhoz kell
benyujtani. A keresetnek a vegrehajtasra halaszto hatalya nines. A kozigazgatasi iigyekben eljaro
birosag a pert targyalason kiviil biralja el, targyalas tartasat az ugyfel a keresetlevelben kerheti. A
kozigazgatasi iigyekben eljaro birosag _ az iigy erdemere ki nem hate eljarasi szabaly
megsertesenek kivetelevel _ jogszabalysertes megallapitasa eseten a kozigazgatasi dontest hatalyon
kiviil helyezi, es szukseg eseten a hatosagot uj eljarasra kotelezi. A teljes szemelyes
illetekmentessegben nem reszesulok szamara a birosagi felulvizsgalati eljaras illeteke 30 000 Ft,
melynek elozetes megfizetese alai jovedelmi es vagyoni viszonyaikra tekintet nelkul mentesulnek a
felek.

A Hivatal intezkedik a hatarozatnak a Hivatal honlapjan torteno kozzetetelerol.

INDOKOLAs

Az Ugyfel 2015. majus 28-an kelt, a Hivatalhoz 2015. junius 3-an erkezett, ARVI116-326/2015
hivatkozasi szamu beadvanyaban a Vksztv. _ a kerelem benyujtasakor hatalyos _ 76. § (3)
bekezdese alapjan korabban nem nyujtott vizikozmu-szolgaltatas vizikozmu-szolgaltatasi dijanak
alkalmazasahoz vale hozzajarulas iranti kerelmet nyujtott be a Hivatalhoz Csabacsud telepiilesre
vonatkozoan,

A Hivatal a benyujtott kerelem vizsgalatat kovetoen megallapitotta, hogy annak elbiralasahoz
tovabbi dokumentumokra, illetve adatokra van sziikseg, ezert a tenyallas tisztazasa erdekeben a
KSFO_2015/417 -2 (2015) iigyiratszamu vegzeseben a palyazat elfogadasahoz kesziilt jovahagyott
aktualis CBA elemzes, illetve a lakossagi es nem lakossagi felhasznalok tekinteteben egyseges
alapdijra vonatkozo uj szamitas megkiildesere hivta fel az Ugyfelet.

Az Ugyfel a korabban nem nytijtott szolgaltatas dijanak megallapitasara iranyulo eljaras kezdetekor
nem rendelkezett a beadvanyban szereplo Csabacsud teleptiles tekinteteben a kozmuves szennyviz
elvezetes es -tisztitas vizikozmu-szolgaltatasi agazat vonatkozasaban jogeros vizikozmu
szolgaltatoi mukodesi engedellyel. Ezert a Hivatal az eljaras lefolytatasahoz sziikseges feltetelek
teljesiileseig a korabban nem nytijtott szolgaltatas dijanak megallapitasara iranyulo eljarast a
KSFO_2015/417-2 (2015) iigyiratszamu vegzesben felfiiggesztette.

Az Ugyfel a 2015. julius 14-en erkezett, ARVI116-404/2015 hivatkozasi szamu beadvanyaval
eleget tett a KSFO_2015/417-2 (2015) iigyiratszamu vegzesben foglalt felhivasnak.

Az eljaras felfiiggeszteset megallapito KSFO _2015/417 -2 (2015) szamu vegzes jogerore
emelkedeset kovetoen 2015. julius 24. napjan hatalyba lepett a Vksztv. modositasa, mely
m6dositotta a Vksztv. korabban nem nyujtott vizikozmii-szolgaltatassal kapcsolatos rendelkezeseit.

A Vksztv. _ 2015. julius 24. napjatol hatalyos _ 311A. § (1) bekezdese szerint, ha olyan vizikozmii
beruhazast helyeznek iizembe, amelynek eredmenyekent a telepiilesen korabban nem nytijtott
vizikozmu-szolgaltatas kernl bevezetesre, a beruhazassal letrehozott uj vizikozmu vagy vizikozmii
rendszer iizembe helyezeset kovetoen, de nem korabban, mint az iizemeltetesi szerzodes
jovahagyasat celzo kerelem es a vizikozmu-szolgaltatoi mukodesi engedely ternleti hatalyanak a
szerzodessel erintett ellatasi tertiletre tOrteno kiterjeszteset celzo kerelem Hivatalhoz tOrteno
beerkezese, a szerzodott vizikozmu-szolgaltato jogosult az ujonnan letrehozott vizikozmuvon olyan,
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a Vksztv.-bol es a Vksztv. vegrehajtasara kiadott jogszabalyokbol szarmazo valamennyi vizikozmu
szolgaltatasi tevekenyseget vegezni, ami korabban az adott telepulesen vizikozrmi hianyaban nem
volt vegezheto (tovabbiakban: ideiglenes szolgaltatas).

A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdese szerint az ideiglenes szolgaltatast vegzo szerzodott vizikozmu
szolgaltato az (I) bekezdesben meghatarozott kerelmekkel egyiitt az ideiglenes szolgaltatas dijara (a
tovabbiakban: atmeneti dij) vonatkozo kerelmet is eloterjeszthet. A kerelemben reszletesen es teljes
koruen, szamitasokkal tamasztja ala a szerzodott vizikozmu-szolgaltato az alkalmazni javasolt
atmeneti dij merteket,

A Vksztv. 77/A. § (I) bekezdese szerint a Vksztv. 31/A-31/D. §-ainak rendelkezeseit alkalmazni
kell a modositas hatalyba lepesekor folyamatban levo, addig nem nyujtott szolgaltatasok
dijmegallapitasat celzo eljarasokra is.

A megkiildott dokumentumokbol megallapithato, hogy az Ugyfel mind az _ erintett ellatasi teriiletre
vonatkoz6 _ uzemeltetesi szerzodes jovahagyasat celzo kerelmet, mind pedig a vizikozrmi
szolgaltatoi rmikodesi engedelyenek teruleti hatalyanak a szerzodessel erintett ellatasi teruletre
torteno kiterjeszteset celzo kerelemet megkuldte a Hivatal reszere, igy teljesul a Vksztv. 31/A. § (I)
bekezdese szerinti feltetel.

A fentiekre tekintettel a Hivatal a KSFO _2015/417-4 (2015) iigyiratszamu vegzesben a korabban
nem nyujtott vizikozmu-szolgaltatas dijanak jovahagyasara iranyulo eljaras felfiiggeszteset
megsziintette, illetve tovabbi dokumentumok es adatok megkiildesere hivta fel az Ugyfelet.

Az Ugyfel 2015. szeptember 7-en kelt, a Hivatalhoz 2015. szeptember 9-en erkezett, ARVI116-
476/2015 hivatkozasi szamu beadvanyaban a KSFO_2015/417-4 (2015) szamu vegzesben foglalt
felhivasnak eleget tett.

A kerelmet a Hivatal megvizsgalta, es megallapitotta, hogy annak elbiralasahoz tovabbi
informaci6kra van sziikseg, ezert a tenyallas tisztazasa erdekeben a KSFO_2015/417-6 (2015)
iigyiratszamu vegzeseben arra hivta fel a Kerelmezot, hogy nyUjtsa be megalapozott indokIassaI
alatamasztott nyilatkozatat arra vonatkoz6an, hogy a szamlazott szennyvizmennyiseg
meghatarozasakor miert csak az iv6vizfogyasztas 60%-cit vette figyelembe.

Az Ugyfel 2015. okt6ber 2-an kelt, a Hivatalhoz 2015. okt6ber 6-an erkezett, ARVI1 16-51 112015
hivatkozasi szamu beadvanyaban a KSFO_2015/417-6 (2015) szamu vegzesben foglalt felhivasnak
eleget tett.

A kerelmet a Hivatal megvizsgalta, es megallapitotta, hogy korabban nem nyUjtott szolgaltatas
kerlil bevezetesre Csabacsiid telepiilesen. Az Ugyfel kerelmeben szereplo kalkulaci6k, es ezek
szoveges levezetese, illetve a tenyallas tisztazas reszekent a Hivatal szamara megkiildott tovabbi
dokumentumok, adatok alapjan a Hivatal az alabbiakat allapitotta meg.

A kalkulaci6k elkeszitese soran az Ugyfel a rendelkezesere a1l6 2013. evi tenyadatokat, valamint
2014. evi es 2015. evi kalkuhilt es varhat6 adatokat vette figyelembe. A tenyadatok tekinteteben
elemi adat szintig bemutatta a kalkulaci6kat, egyeb esetben a kovetkeztetesek, kalkulaci6k a
Csabacsiid telepiiles szennyviztisztit6 telepenek es szennyviz hal6zatanak lizemelesi
technol6giajanak sajcitossagai, valamint az Ugyfel altaI miikodtetett szennyviztisztit6 telepeken es
szennyvizelvezeto hal6zatokon szerzett iizemelesi tapasztalatai figyelembe vetelevel kesziiltek.

A HATAROZAT 6OLDALBOL ALL 3.o1dal



MAGY AR ENERGETIKAI ES KOZMU

SZABALYOZASIHIVATAL

HATAROZATszAM: 5769/2015

IDEIGLENES SZOLGALTATAs
ATMENETI DiJANAK MEGALLAPiTAsA

ALFOLDViz REGIONAus
VizIKOZMU-SZOLGALTATO ZRT.

A varhato szennyvizmennyiseg meghatarozasa soran az Ugyfel a Csabacsiid telepules 2013. evi,
illetve 2014. evi ertekesitett vizmennyisegenek atlagabol indult ki. Az Ugyfel eloadta tovabba, hogy
tekintettel a megvalosult beruhazas teriileti elhelyezkedesere, a telepulesen beliil megkozelitoleg a
vizfogyasztas 60%-aban hatarozhato meg a csatornazotta valt teriilet varhato szolgaltatasi
mennyisege. Emellett az elso teljes tlzemeltetesi ev vegere 80%-os csatornazottsagi szint elerese
prognosztizalhato, Mindezek alapjan az alabbiak szerint alakul Csabacsiid telepiilesen a varhato
szennyvizmennyiseg:

59 302 rrr' * 0,60 * 0,80 = 28 465 rrr'.

A tokekoltseg szamitasa soran az Ugyfel a 2013. evi auditalt eves beszamolojanak es a 2014. evi
iizleti tervenek merlegadatait vette figyelembe, az igy levezetett szamitas 28,40 Ft/m" -es fajlagos
tokekoltseget eredmenyezett (8,98%-os tokekoltseg mutat6t alkalmazva). Azonban a Hivatal szerint
nem indokolt a tarsasagi szintii eszkozertekbol kiindulva az arra eso tokekoltseget ervenyesiteni egy
adott telepules szolgaltatasi dijaban, igy a Hivatal az Ugyfel szamitasabol kiindulva ujrakalkulalta a
tokekoltseg merteket, kizarolag az Ugyfel kerelmenek 4.1. szamu mellekleteben szereplo,
Csabacsiid telepules eseteben relevans mukodteto eszkozok 6sszes erteket alapul veve. A kalkulacio
soran igy 2021 500 Ft-os eszkozerteket es (a 2015. januar Zl-en a Hivatal 3/2013. szamu
ajanlasaban modositott) 8,73%-os tokekoltseg mutat6t alapul veve vegiil 6,2 Ft/m3 -es fajlagos
tokekoltseg ad6dott eredmenytil (2 021 500 * 8,73% I 28465 = 6,2).

A szolgaltatasi dij tovabbi k6ltseg osszetevoit illetoen a Hivatal az Ugyfel kalkulaci6jM elfogadta.

A Hivatal a kerelem vizsgalata utan a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontOtt a dijak
megallapitasar61.

A Vksztv. 311A. § (4) bekezdese alapjan a szerzodott vizikozmii-szolgaltat6 kerelemben reszletesen
es teljes koriien, szamitasokkal tamasztja ala az alkalmazni javasolt atmeneti dij merteket.

A Vksztv. 311B. § (l) bekezdese ertelmeben a Hivatal a Vksztv. 311A. § (4) bekezdese szerinti es az
e t6rveny vegrehajtasara kiadott kormanyrendeletben meghatarozott tartalommal benytijtott kerelem
alapjan mind az alapdij, mind a fogyasztassal aranyos dij vonatkozasaban a Vksztv. 62. § es a 63. §
rendelkezeseit megfeleloen alkalmazva allapitja meg az Mmeneti dijat.

A Vksztv. 31/B. § (2) bekezdese alapjan a Hivatal az Mmeneti dijat a szerzodott vizikozmii
szolgaltat6 dij kerelemehez kepest alacsonyabb mertekben is megallapithatja.

A Vksztv. 311B. § (3) bekezdes ertelmeben a szerzodott vizikozmii-szolgaltat6 a Hivatal altaI
meghatarozott atmeneti dijr61 sz616 hatarozat kezhezvetelet kovetoen, a soron kovetkezo
szamhiban, az ideiglenes szolgaItatas kezdete napjara visszamenoleges hatallyal ervenyesitheti
dijigenyet az ideiglenes szolgaltatassal erintett vizkozmii-rendszerre csatlakozott felhasznal6val
szemben.

A Hivatal felhivja az Ugyfel figyelmet, hogy a Vksztv. 77/A. § (3) bekezdese alapjan a Vksztv.
31/B. § (3) bekezdese szerinti atmeneti dij visszamenoleges ervenyesitesenek kezdo idopontja
nem lehet korabbi, mint a Vksztv. 2015. julius 24. napjan hatalyba lepo modositasanak napja.

A Hivatal az elismert k6ltsegeket figyelembe veve keszitette el a dijkalkulaci6jM. A Hivatal
figyelembe vette tovabba, hogy a telepiilesen uj, korabban nem nytijtott szolgaltatas kernl
bevezetesre, igy a k6ltsegek, illetve mas alapadatok is csak tervezettek.
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Az Ugyfel a Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal igazgatasi szolgaltatasi dijainak
mertekerol, valamint az igazgatasi szolgaltatasi, a feliigyeleti dijak es egyeb bevetelek beszedesere,
kezelesere, nyilvantartasara es visszateritesere vonatkozo szabalyokrol 112014. (III. 4.) MEKH
rendelet 6. § (1) bekezdese, illetve az 1. mellekletenek E) pont 24. alpontja (Hatosagi dijt61 eltero
dij alkalmazasanak elozetes jovahagyasa) szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat (150000 Ft) a
Hivatal eloiranyzat-felhasznalasi keretszamlajara atutalta.

A Hivatal felhivja az Ugyfel figyelmet, hogy a Vksztv. 3I/B. § (5) bekezdese ertelmeben az
atmeneti dijat megallapito hatarozat hatalyat veszti, ha a Hivatal elutasitja a 31/A. § (1) bekezdese
szerint eloterjesztett kerelmek valamelyiket (uzerneltetesi szerzodes jovahagyasara, illetve
vizikozmu-szolgaltatoi mukodesi engedely kiadasara iranyulo kerelmek), vagy a 74. § (2) bekezdes
3. pontjaban foglalt felhatalmazas alapjan megalkotott, es a hatarozat kozleset kovetoen kihirdetett
rendeletnek az ideiglenes szolgaltatasi tevekenyseggel erintett ellatasi teriiletre kiterjedo vizikozmu
szolgaltatasi dijat megallapito rendelkezesei hatalyba lepnek,

A fentiek figyelembevetelevel a Hivatal a rendelkezo reszben foglaltak szerint allapitotta meg az
atmeneti dijat.

Felhivja tovabba a Hivatal az Ugyfel figyelmet, hogy a rezsicsokkentesek vegrehajtasarol sz616
2013. evi LIV. torveny (a tovabbiakban: Rezsitv.) - 2015. szeptember I-jetol hatalyos - 4/C. § (1)
bekezdese alapjan a vizikozmu-szolgaltatassal osszefuggo egyes torvenyek modositasarol sz616
2015. evi CXIX. tdrveny hatalybalepeset kdvetoen hatosagi hatarozatban vagy jogszabalyban
a Vksztv. 2. § 15. pontja szerinti lakossagi felhasznalok reszere meghatarozott vizikozmii
szolgaltatasi dijtetelek legfeljebb 90 szazalekat alkalmazhatja a vizikozmu-szolgaltat6 vagy a
vizikozmu-szolgaItatast a Vksztv. 64. § (4) bekezdese es a Rezsitv. 4/A. § szerint kozvetitett m6don
nyUjt6 szervezet.

A hatarozat a fent hivatkozott jogszabaIyokon es a k6zigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas
altalanos szabaIyair61 sz616 2004. evi CXL. t6rveny (a tovabbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdesen, a
72. § (1) bekezdesen alapul. Az eljarasi koltsegrol a Ket. 72. § (1) bekezdes d) pont dd) alpontja
alapjan kellett rendelkezni.

A fellebbezest a Ket. 100. § (1) bekezdesenek d) pontja zafJa ki. A hatarozat bir6sagi
feliilvizsgaIatanak lehetoseget a Ket. 100. § (2) bekezdese es a Ket. 109. § (1) bekezdese biztositja.
A Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaiigyi Bir6sag illetekesseget a polgari perrendtartasr61 sz616
1952. evi III. torveny (a tovabbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdese alapjan allapitottam meg. A
keresetlevel benyUjtasanak helyet es idejet a Pp. 330. § (2) es (3) bekezdese hatarozza meg. A
targyalas tartasa iranti kerelem lehetosegerol sz616 tajekoztatas a Ket. 72. § (1) bekezdes d) pont jan
es a Pp. 338. § (1) es (2) bekezdesen alapul.

A bir6sagi feliilvizsgaIati eljaras illetekenek merteket az illetekekrol sz616 1990. evi XCIII. t6rveny
43. § (3) bekezdese hatarozza meg.

A Hivatal jelen dontest a villamos energiar61 sz616 2007. evi LXXXVI. torveny (a tovabbiakban:
VET) 168. § (9) bekezdese alapjan kozzeteszi a honlapjan.

A dontes a fent hivatkozott jogszabalyokon alapul, es a Ket. 73/A. § (3) bekezdese alapjan a k6z1es
napjan jogerore emelkedik.
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A Hivatal feladat- es hataskoret a Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatalrol sz616
2013. evi XXII. torveny (a tovabbiakban: MEKH tv.), 3. § (2) bekezdes e) pontja, tovabba a
Vksztv. 3. § (1) bekezdese, illetekesseget a kozponti allamigazgatasi szervekrol, valamint a
Kormany tagjai es az allamtitkarok jogallasarol sz616 2010. evi XLIII. torveny 1. § (2) bekezdes i)
pontja es 1. § (6) bekezdes c) pontja, illetve a MEKH tv. 1. §-a hatarozza meg. Az eljaras specialis
szabalyait a Vksztv. es a VET tartalmazza.

Budapest, 2015. oktober ,,:~./"
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Kapjak:
1.1 Alfoldviz Regionalis Vizikozmu-szolgaltato Zrt.

(5600 Bekescsaba Dobozi lit 5.)
2.1 Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium
3.1 Hivatal, irattar

(1 pld., tertivevennyel)
(l pld., tertivevennyel)
(2 pld.)
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