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Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra!
Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

VKEFFO/1418- 28/2020
dr. Csütörtöki Balázs
06-1-459-7951
vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: átfogó ellenőrzés – VASIVÍZ Zrt.

Jegyzőkönyv
hatósági ellenőrzésről

Készült: 2020. augusztus 24. napján a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.
(székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. utca 19.; a továbbiakban: Szolgáltató) átfogó
ellenőrzésére hivatalból indult ellenőrzés lezárásakor.
Az ellenőrzésben érintett ügyfél képviselőjének adatai:
Képviseletre jogosult neve:
Beosztása:

Molnár Miklós
vezérigazgató

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52., a továbbiakban: Hivatal) a hatósági ellenőrzés megindításáról szóló végzésében
tájékoztatta a Szolgáltatót a jogairól és kötelezettségeiről.
A Hivatal a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 5/C. § (3) bekezdése alapján a hatósági ellenőrzés lezárásáról készített
jegyzőkönyvet véglegesíti.
A jegyzőkönyvet készítő köztisztviselő neve:
dr. Csütörtöki Balázs ellenőrzési jogi referens
Az ellenőrzést végző további köztisztviselő(k) neve:
Balogh László ellenőrzési gazdasági referens
Árpási Regina hatósági mérnök
Szarvas Gábor jogász
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Az ellenőrzés megállapításai:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
99. §-a alapján, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 5/A. § (1) (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a Hivatal átfogó
ellenőrzést indított.
Az átfogó ellenőrzés tárgyát képezte a 2018. január 1. – 2019. december 31. közötti
ellenőrzött időszakban a Szolgáltató:







általános jogi megfelelőség vizsgálata,
személyzeti feltételek vizsgálata,
víziközmű- rendszerek vizsgálata
közgazdasági viszonyok vizsgálata,
technikai, szervezeti feltételek vizsgálata
jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés során a Hivatal felhasználta a Szolgáltató által rendszeresen szolgáltatott
adatokat, valamint az ellenőrzés megindításakor bekért adatokat, iratokat és nyilatkozatokat.
A koronavírus-járvány miatt előállt rendkívüli helyzet miatt a Hivatal helyszíni ellenőrzést
nem tartott a Szolgáltató székhelyén és telephelyein.
A Hivatal a Vksztv. 5/C. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató részére megküldte az
ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv tervezetét. A jegyzőkönyv tervezetére a Szolgáltató
észrevételt nem tett.
Az átfogó ellenőrzés során beküldött és a Hivatal rendelkezésére álló egyéb
dokumentumok, nyilatkozatok alapján az alábbi megállapítások tehetők.
1. Jogi megfelelőség vizsgálata:
1.1. Általános jogi megfelelőség vizsgálata
A cégforma – zártkörűen működő részvénytársaság – megfelel a Vksztv. 36. § (2)
bekezdésében foglaltaknak.
A Szolgáltatóval szemben a cégkivonat adatai szerint csődeljárás vagy felszámolási eljárás
nincs folyamatban.
A Szolgáltató 2020. 03. hónapban szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban,
így köztartozásmentessége igazolt. A Szolgáltató a vizsgált időszakban esedékes felügyeleti
díjat a Hivatal részére megfizette.
1.2.Az NVNY-el kapcsolatos vizsgálatok
Mivel a cégnyilvántartásban nem szerepel a Szolgáltató teljes tulajdonosi szerkezete, ezért a
cégnyilvántartás a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás (a továbbiakban: NVNY) adatival nem
volt az ellenőrzés során összehasonlítható. A Szolgáltató a Hivatal felhívására megküldte az
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Alapszabályát, valamint a tulajdoni részesedésekre vonatkozó kimutatást. Megállapítható,
hogy a Szolgáltató tulajdonosi szerkezete és a tulajdonosi hányadok mértéke megegyezik az
NVNY adataival.
A Szolgáltató adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy az NVNY felé a Vksztv. 61/B §
(3)-(5) bekezdései szerinti adatszolgáltatást az ellátásért felelősökkel kötött külön
megállapodások alapján a Szolgáltató teljesíti.
A Szolgáltató nyilatkozata megfelel a Hivatal rendelkezésére álló adatoknak, a Szolgáltató
korábban megküldött tájékoztatásainak.
1.3.Személyzeti feltételek vizsgálata:
A Szolgáltató adatszolgáltatásában igazolta a Vhr. 31. § (3) bekezdés szerinti személyi
állomány meglétét, bemutatta a személyi állományában a 2019. december 31-ig terjedő
időszakban bekövetkezett változásokat.
A Vhr. 31. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében:
Megállapításra került, hogy a vizsgált időszakban nem történt változás, így az eljárásban
kiadott ellenőrzési program 1.3. pontjában foglaltak alapján további vizsgálat nem történt.
A Vhr. 31. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében:
A Szolgáltató adatszolgáltatásában tájékoztatta a Hivatalt, hogy Dancsecs Csaba
üzemmérnökség vezető feladatkörét Krenner Róbert vízszolgáltatási főmérnök, Imre Mária
laboratóriumvezető feladatait Dobainé Dienes Judit vette át. Megállapítható volt, hogy a
jogszabályban rögzített képesítési követelménnyel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberek főállású munkaviszonyban vannak foglalkoztatva.
A Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontja tekintetében:
Megállapításra került, hogy a vizsgált időszakban a tanulmányaik elvégzését követően
Horváth György és Nagy Attila művezetőkkel bővült a személyi állomány köre, illetve az
időközben kilépett munkavállalókkal csökkent. A Szolgáltató adatszolgáltatásához csatolta
Horváth György és Nagy Attila művezetők munkaszerződéseit, valamint a vizsgált
időszakban szerzett végzettségüket igazoló okiratokat.
A Szolgáltató nyilatkozata, valamint a beküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31. § (3)
bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt szabályokkal érintett személyi állomány a vizsgált
időszakban megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A Hivatal az általános jogi megfelelőség tekintetében jogsértést nem tárt fel.

2.

Vagyonleltár, vagyonnyilvántartás ellenőrzése:

A Szolgáltató által beküldött vagyonleltár megfelel a Számviteli törvény és a Vksztv.
előírásainak.

4 / 15
Az eszközök tulajdonjogi elkülönítése, az ágazati, valamint a Vksztv. szerinti besorolása
megfelelő, figyelemmel a Vksztv. 7. § (2) pontjára, a rendszerfüggetlen víziközmű elemek
elkülönített nyilvántartása főkönyvi szinten megvalósul, az eszközök beazonosíthatóságát az
alkalmazott leltári számok biztosítják.
A Szolgáltató vagyonleltára a jogszabályi követelményeknek formai és tartalmi szempontból
megfelel.

3.

Számviteli szétválasztás ellenőrzése

A Hivatal a Szolgáltató http://e-beszamolo.im.gov.hu internetes oldalon közzétett 2018. évi
éves beszámolóját, valamint a Szolgáltató által az ellenőrzés során becsatolt hatályos
Önköltségszámítási Szabályzatát, valamint a Számviteli Politikáját – és annak részeként a
Számviteli Szétválasztás Szabályzatát - vizsgálta.
A Szolgáltató 2018. évi auditált éves beszámolójának kiegészítő melléklete tartalmazza a
szétválasztott eredménykimutatást és mérleget.
A beszámoló részét képező független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza a Vksztv. 49. § (4)
bekezdés szerinti igazolást, mely szerint a Szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott
számviteli szétválasztási szabályok biztosítják az üzletágak közötti keresztfinanszírozásmentességet.
A Szolgáltató beküldött nyilatkozata szerint a Hivatal legutóbbi, 2014-2015. évi átfogó
ellenőrzését követően a számviteli szétválasztásra vonatkozó szabályzataiban 3 alkalommal
történt változás, mely változások a Hivatal részére megküldésre kerültek. A Szolgáltató a
2018. év vonatkozásában a beszámoló elkészítésekor a 2018. március 27. keltezésű 22. számú
Számviteli politikában rögzített számviteli szétválasztási szabályokat alkalmazta.
A beküldött főkönyvi kartonok és ágazati felosztáshoz használt segédtáblák alapján
megállapítható, hogy a beszámolóban a számviteli szétválasztás során alkalmazott módszerek
és vetítési alapok meghatározása a számviteli elveknek és a szabályzatokban leírtaknak
megfelelően történt.
A Hivatal a számviteli szétválasztás ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel.

4.

Használati díj ellenőrzése

Használati díj ellenőrzéshez kapcsolódóan Celldömölk, Nádasd, Rum, Sárvár és Vasvár
települések kerültek vizsgálat alá.
A 2019. évi használati díjak az értékesített mennyiségek alapján, a bérleti-üzemeltetési
szerződésekben meghatározott nettó fajlagos használati díjjakkal kerültek megállapításra, az
alábbiak szerint:
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Település

Celldömölk
Celldömölk
Nádasd
Nádasd
Rum
Rum
Sárvár
Sárvár
Vasvár
Vasvár

Víziközműszolgáltatási
ágazat
megnevezése
Közműves
ivóvízellátás
Közműves
szennyvízelvezetés
és -tisztítás
Közműves
ivóvízellátás
Közműves
szennyvízelvezetés
és -tisztítás
Közműves
ivóvízellátás
Közműves
szennyvízelvezetés
és -tisztítás
Közműves
ivóvízellátás
Közműves
szennyvízelvezetés
és -tisztítás
Közműves
ivóvízellátás
Közműves
szennyvízelvezetés
és -tisztítás

Nettó fajlagos
használati díj
(Ft/m³)

Ténylegesen
értékesített
ivóvízmennyiség
2019. év
(m³)

Használati díj
éves
megállapított
összege
2019. év
(nettó érték, Ft)

25,0

461 832

11 187 880

57,0

432 250

23 874 465

16,0

47 281

756 496

168,0

39 921

6 206 038

16,0

42 502

680 032

60,0

37 143

2 159 494

25,0

843 798

20 441 007

30,0

1 208 018

35 117 084

16,0

177 279

2 836 464

56,0

148 624

8 322 944

A Hivatal megállapította, hogy a használati díjak meghatározása, kiszámlázása és teljesítése a
hatályos szerződéseknek, megállapodásoknak megfelelően történt. A használati díjak mértéke
megfelelt a 2015. július 1. napján érvényes üzemeltetési szerződésekben előírt díjaknak, a
Vksztv- 87. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően.
A használati díj ellenőrzése során a Hivatal jogszabálysértést nem tárt fel.

5.

Kiszervezések ellenőrzése

5.1.Engedélyköteles kiszervezések
a) Kiszervezési engedélyek meglétének vizsgálata
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A Vhr. 43. § (1) bekezdése szerint „Ha a víziközmű-szolgáltató valamely 49. § szerinti
tevékenységet részben vagy egészben ki kíván szervezni, a tevékenység kiszervezését
megelőzően a kiszervezés engedélyezése érdekében kérelemmel fordul a Hivatalhoz.”
A Szolgáltató 2019. évben az alábbi engedélyköteles kiszervezési szerződésekkel
rendelkezett:
Tevékenység
megnevezése
WESSLING
Rácsszemét
és
Hungary Kft
homok laboratóriumi
vizsgálata
WESSLING
Vízminták
kémiai
Hungary Kft.
vizsgálata
Szabó Norbert Szennyvíz hálózat
egyéni
mosatása
vállalkozó
Partner neve

Szerződés
Szerződés
kelte
lejárata
2018.07.11. 2021.05.31.

Besorolás

2018.07.13. 2021.05.31.

Vhr. 49. § KSFO_2018/220-4
16
mód: KSFO_2018/279-2
Vhr. 49. § KSFO_2018/221-4
10

2018.06.06. 2021.05.31.

Engedélyező határozat
száma
Vhr. 49. § KSFO_2018/220-4
16
mód: KSFO_2018/279-2

Megállapítható, hogy a Szolgáltató az adatszolgáltatásában szereplő engedélyköteles
tevékenységre nézve rendelkezik kiszervezési engedéllyel.
Megállapításra került, hogy a szerződések besorolása megfelel a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek, és a szerződések szerepelnek a Hivatal nyilvántartásában.
b) Engedélyezett éves árszínvonal vizsgálata
A Vhr. 44. § (3) bekezdése szerint:
„A Hivatal az engedélyező határozatban
a) az (1) bekezdés szerinti összehasonlító elemzés alapján és a Vksztv. 45. § (2) bekezdése
szerinti feltételre tekintettel meghatározza azt a - kérelem tárgyát képező tevékenységre
vonatkozó - szolgáltatási díjat, amelynél magasabb ellenérték a kiszervezési szerződésben
nem köthető ki érvényesen, […]”

Partner
név

Tevékenység
megnevezése

Szerződés Szerződés
kelte
lejárta

Vhr.
Kiszervezett
Engedélyezett
szerinti tevékenység
árszínvonal
besorolás értéke 2019.
(Ft)
évben (Ft)

WESSLING
Vízminták
Vhr. 49.
Hungary
2018.07.23 2021.05.31
kémiai vizsgálata
§ 16.
Kft.
Rácsszemét és
WESSLING
homok
Vhr. 49.
Hungary
2018.07.11 2021.05.31
laboratóriumi
§ 16.
Kft.
vizsgálata
Szabó
Szennyvízhálózat
Norbert
Vhr. 49.
mosatása,
2018.06.06 2021.05.31
egyéni
§ 15.
dugulás elhárítás
vállalkozó

5 011 640

9 000 000

1 407 000

1 400 000

11 393 800

15 000 000
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Megállapítható, hogy a határozatokban engedélyezett árszínvonalakat az egyes engedélyes
tevékenységekkel kapcsolatban a vizsgált időszakban a Szolgáltató betartotta. Az
adatszolgáltatása szerint a rácsszemét és homok laboratóriumi vizsgálata tevékenység
esetében 7.000,- forinttal túllépte az engedélyezett árszínvonalat, melynek indoklásaként a
Szolgáltató előadta, hogy a BS-2019/00098 számú számla (281.000 Ft) teljesítés időpontja
2018. december 12-e, míg a számla kelte 2019. január 10-e volt. Tekintettel arra, hogy az
érintett számla teljesítési dátuma a 2018. évben volt, így annak összegét a 2019. éves
engedélyezett árszínvonal vizsgálatánál nem kell figyelembe venni.
Megállapítható, hogy a határozatokban engedélyezett árszínvonalakat az egyes engedélyes
tevékenységekkel kapcsolatban a vizsgált időszakban a Szolgáltató betartotta.

c) Szerződéses érték vizsgálata
A Vksztv. 45. § (2) bekezdése szerint „A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az
engedélyezési kötelezettség alá eső kiszervezett tevékenységek szerződési értékének összege az
adott évben, a víziközmű-szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevétel tíz százalékát
meghaladja.”
Adatok eFt-ban
Víziközmű-szolgáltatásból származó értékesítés nettó árbevétele 2018.
Ivóvíz ágazat
Szennyvíz ágazat
Engedélyköteles kiszervezett tevékenység nettó értéke 2019.

6 170 030
2 922 999
3 247 031
17 812

Engedélyköteles kiszervezett tevékenység az árbevétel arányában (%)

0,29%

Megállapítható, hogy a Szolgáltató engedélyköteles kiszervezett tevékenységeinek nettó
értéke 2019. évben nem haladja meg a Vksztv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott, a
víziközmű-szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevételének a 10%-át.
5.2. Tájékoztatásköteles kiszervezések:
A Vhr. 48. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „A víziközmű-szolgáltató az 50. §-ban foglalt
tevékenységek kiszervezése esetén a megkötött szerződés vagy annak módosítása egy
példányát a szerződés létrejöttét követő 15 napon belül a Hivatal részére megküldi.”
A Hivatal a kiszervezések ellenőrzése során megállapította, hogy a Szolgáltató nem
tájékoztatta a Hivatalt az alábbi tájékoztatásköteles kiszervezési szerződéséről:
Partner
név

Partner
adószám

Tevékenység
megnevezése

Szerződés
kelte

Szerződés
lejárta

Vhr.
szerinti
besorolás

Kiszervezett
tevékenység
értéke 2019.
évben

Sákovics
Bence

675006791-38

Pinkamindszenti
Víztorony
2019.09.09
javítás

2019.09.09

Vhr. 50. §
6.,

252 900
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A beszerzések ellenőrzése során a Hivatal feltárta, hogy a Szolgáltatónak ugyanezen
szerződéses partner (Sákovics Bence e.v.) tekintetében volt még egy másik kiszervezési
szerződése is:


Pácsony víztorony javítás (Sákovics Bence ev, RHASA5639087 számú számlája
alapján)

Megállapítható, hogy a beszerzés a Vhr. 50. § (1) bekezdés 6. pont alapján tájékoztatásköteles
kiszervezésnek minősül, azonban a Hivatal tájékoztatása ez esetben sem történt meg.
A Hivatal felhívására a Szolgáltató a szerződésekre vonatkozó iratokat megküldte.
A Vhr. 48. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltató az 50. §-ban foglalt tevékenységek
kiszervezése esetén a megkötött szerződés vagy annak módosítása egy példányát a szerződés
létrejöttét követő 15 napon belül a Hivatal részére megküldi.
Összegezve, a Hivatal a kiszervezések ellenőrzése során megállapította, hogy a Szolgáltató
tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, ezzel megsértette a Vhr. 48. § (1)
bekezdésében foglaltakat.
5.3. Átláthatóság vizsgálata
Megállapítható, hogy a Vksztv. 45. § (3) bekezdésének megfelelően a Szolgáltató valamennyi
kiszervezési partnere a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható gazdálkodó
szervezetnek minősül.
5.4. Kiválasztott kiszervezések vizsgálata
A Hivatal az ellenőrzés során szúrópróba szerűen kiválasztott engedélyköteles és
tájékoztatásköteles kiszervezéseket vizsgálta részletesen.
A kiválasztott kiszervezések dokumentációját a Szolgáltató a Hivatal részére megküldte.
Megállapítható volt, hogy a számlákban szereplő tevékenységek megegyeznek a
szerződésekben szereplő tevékenységekkel, továbbá a szerződésekben és a számlákon
szereplő egységárak számszakilag is megegyeznek. Csatolásra kerültek a számlák
teljesítésének igazolásai, valamint a bankkivonatot a számlák végösszegeinek átutalásáról.
Megállapítható volt, hogy a kiválasztott kiszervezések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.
A Hivatal a kiszervezések ellenőrzése során megállapította, hogy a Szolgáltató tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget, ezzel megsértette a Vhr. 48. § (1) bekezdésében
foglaltakat.
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6.

Gazdasági mutatók ellenőrzése:

A Hivatal megállapította, hogy a Szolgáltató gazdasági mutatói az alábbiak szerint alakultak a
vizsgált időszakban:
Közgazdasági viszonyszámok

2018. év

Megfelelő

Tőkeerősségi mutató (minimum érték ≥ 0,3)

0,69

IGEN

Eladósodottsági mutató (maximum érték ≤ 0,65)

0,27

IGEN

Likviditási mutató (minimum érték ≥ 1)

1,91

IGEN

Megállapítható, hogy a Szolgáltatónak a 2018. üzleti évről szóló, könyvvizsgáló által
hitelesített, Szt. által előírt beszámolója alapján meghatározott gazdasági mutatói
megfelelnek a működési engedély kiadásának feltételét képező, a Vhr. 4. sz. mellékletében
szereplő értékhatároknak.
7. Beszerzési szabályzatban foglaltak alkalmazása:
A Hivatal az ellenőrzés során megállapította, hogy a Szolgáltató Beszerzési Terve a vizsgált
időszakban megfelelt a Vhr. 94/B. § (3) (4) -ban leírtaknak.
A Szolgáltató az aktuális Beszerzési Szabályzatát 2016. október 07. napján vizsgálta felül és
helyezte hatályba, melyet a Hivatal a KSFO_2016/701-4 (2016) iktatószámon hagyott jóvá. A
Szolgáltató ezt követően Beszerzési Szabályzat módosítására vonatkozó kérelmet nem
nyújtott be.
A Szolgáltató a Hivatal részéről szúrópróba szerűen kiválasztott beszerzések dokumentációját
megküldte. A Hivatal a beszerzési folyamatok tételes ellenőrzése során megállapította, hogy a
Szolgáltató a beszerzései során betartotta a Beszerzési Szabályzatban foglalt előírásokat.
A Hivatal a beszerzések ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel.
8. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartásának vizsgálata
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a nyilvántartás tartalmazza a Vhr. 90. § (7)
bekezdése által előírt adatokat.
Megállapításra került, hogy, hogy az ellátásért felelősök tájékoztatása a Vksztv. 72. § (4)
bekezdése szerint megvalósult.
A Hivatal a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartásának ellenőrzése során
jogsértést nem tárt fel.
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9.

Víziközmű-rendszerek vizsgálata

9.1.A víziközmű-rendszerek besorolása
A Hivatal megállapította, hogy az egyes víziközmű-rendszerek Vksztv. 2. § 23. pont szerinti
besorolása megfelelő.
9.2.Átadási pontok
Az átadási pontok esetében a Szolgáltató valamennyi szükséges adatot megadott az éves
rendszeres adatszolgáltatás keretében (l. VkX52A és VkX52B adatlapokat). Az
adatszolgáltatások tartalma egyezik a kapcsolatban álló víziközmű-szolgáltatók
adatszolgáltatásával.
A Szolgáltató a Bajánsenye-Ramocsa megnevezésű átadási pontokon a V054 és 11-17020-1005-00-15 azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerről ivóvizet ad át a ZALAVÍZ Zrt.
Kerkakutas-IV és 12-22080-1-002-00-13 azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerére. Az
átadási pontokat a Szolgáltató üzemelteti. Az adatszolgáltatás szerint az átadási pontokon
elzárószerelvény, mintavételi lehetőség és beépített mérőberendezés van.
A Szolgáltató a Szakony-Csepreg megnevezésű átadási ponton a Soproni Vízmű Zrt. Szakony
Térségi Szennyvízelvezető Rendszer és 22-11369-1-004-01-03 azonosítóval rendelkező
víziközmű-rendszeréről szennyvizet vesz át tisztításra az S005 és 21-12140-1-004-00-00
azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre. Az átadási pontot a Szolgáltató üzemelteti. Az
adatszolgáltatás szerint az átadási ponton elzárószerelvény és beépített mérőberendezés van,
mintavételi lehetőség nincs. A csatolt szerződés 4. pontja szerint az átadási pont nyomott
vezeték beömlő nyílása a gravitációs csatorna tisztítóaknájába. A mintavétel hiánya a műszaki
kialakításra tekintettel elfogadható.
9.3.Vízjogi üzemeltetési engedélyek
A Szolgáltató adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató az adatszolgáltatás
idején az S019 Szentpéterfa szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer és 21-21254-1-001-0006 azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer kivételével valamennyi víziközmű-rendszerre
rendelkezett az illetékes vízügyi hatóság által kiadott jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel,
a kivétel vonatkozásában nyilatkozott, hogy az engedély felfüggesztés alatt áll.
A Hivatal a víziközmű-rendszerek vizsgálata során jogsértést nem tárt fel.
10. Műszaki eszközfelkészültség vizsgálata
10.1. Felügyeleti és folyamatirányító rendszer
A Szolgáltató szervezett, egységes és szabályozott felügyeleti- és folyamatirányító rendszerrel
rendelkezik, az első frekvenciaváltós hajtásszabályozás vízellátás működtetési részterületen
egy nyomásfokozóban 1989-ben létesült, a jelentősebb felhasználás 1999-től kezdődött. Az
alkalmazott adatátvitel módja és eszközei: belső jelzőkábel hálózat, településeken belül bérelt
adatátviteli vonalak (telefon), térségi rendszereknél és külterületen URH adatátvitel, egyedi
esetekben GSM-SMS alapú adatátvitel riasztás küldéssel, GPRS alapú IP hálózat. A
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diszpécserközpontokban alkalmazott szoftverek: ADVANTECH Genie (ivóvíz), Vasi
Számford Bt. saját fejlesztésű SCADA rendszere (ivóvíz), WebScada (szennyvíz), VisionX
(szennyvíz).
Az ellátott területen a jelenleg meglévő 108 db víziközmű-rendszer közül a távfelügyelet egy
kivétellel valamennyi víziközmű-rendszeren biztosított, ezek közül 12 db
szennyvízrendszeren csak a szennyvíztisztító telepről történhet az irányítás, a további
víziközmű-rendszereken a távbeavatkozás lehetősége is biztosított. A kivétel: Peresznye
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerén még nincs kiépítve a folyamatirányítás.
10.2.

Raktárstruktúra és hibaelhárítás folyamata

Megállapítható, hogy az ellátott területen a raktárak és a diszpécserközpontok felosztása
hatékony, a hibaelhárítás folyamata szervezett, szabályozott.
A kialakított diszpécserközpontok:
Szombathely, Vépi út (ivóvíz)
Szombathely, Újvilág út (szennyvíz)
Körmend (térségi felügyelet, ivóvíz, szennyvíz)
Szentgotthárd (térségi felügyelet, ivóvíz, szennyvíz)
Vasvár (térségi felügyelet, ivóvíz, szennyvíz)
Sárvár (térségi felügyelet, ivóvíz, szennyvíz)
A hibabejelentések, hívások fogadása a Call Centeren keresztül történik, majd az ágazati
diszpécserközpontokon és az üzemmérnökségeken keresztül a készenléti raktárakban történik
a szükséges anyagok tárolása és kiadása.
Központi raktár: Szombathely, Vépi út.
Saját eszközökkel rendelkező hibaelhárító egységek:
 Szombathelyi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség
 Körmendi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség
 Sárvári Vízszolgáltatási Üzemmérnökség
 Szombathelyi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség
 Körmendi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség
 Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség
A Szolgáltató adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy valamennyi működtető eszköz,
rendszerfüggetlen víziközmű-elem és hibaelhárításhoz szükséges, valamint készenléti eszköz
a Szolgáltató tulajdonában van.
Az ellátott terület egészére nézve átlagosan jó, illetve megfelelő az eszközök, berendezések
műszaki avultsága.
A Hivatal a műszaki eszközfelkészültség ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel.
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11. A jóváhagyott gördülő fejlesztési
végrehajtásának ellenőrzése:

tervben

(továbbiakban:

GFT)

foglaltak

A 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervek benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján a
felújítási és pótlási tervrészek benyújtására kötelezett a Szolgáltató volt, aki valamennyi 2019.
január 1-jén érvényes működési engedéllyel rendelkező víziközmű-rendszer tervrészét
beküldte jóváhagyásra, s ezeket a Hivatal jóváhagyta.
A Hivatal a GFT-ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése során, a 2019-2033. évekre
vonatkozó GFT I. ütemének (2019. év) felújítási és pótlási tervrészét vizsgálta.
A vizsgált víziközmű-rendszerek és feladatok az alábbiak voltak:


S039 Sárvár szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer és 21-21306-1-002-00-07
azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer:

A fenti víziközmű-rendszer tekintetében a 2019-2033. évekre vonatkozó GFT felújítási és
pótlási tervrészét a Hivatal a VKEFFO_2018/8444-5 (2018) ügyiratszámú határozatával
hagyta jóvá. A Szolgáltató kezdeményezte a vizsgált időszakra vonatkozó GFT felújítási és
pótlási tervrész módosítását. A módosítást a Hivatal a VKEFFO_2019/11450-2 (2019)
ügyiratszámú határozatával hagyta jóvá.
A Szolgáltató a jóváhagyott 3. db feladatból 2 db-ot befejezett, egy feladat megvalósítása a
vizsgált évben folyamatban volt.
A vizsgált feladat:
◦ Sárvár - Szennyvíztisztító telep, gépirács és rácsszemét prés cseréje
Megállapítható, hogy a Szolgáltató a fenti felújítási-pótlási feladatokat elvégezte, azok
dokumentációja megfelel a Vhr. 90/G. § (3) bekezdésének.


S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer és 21-12140-1-004-00-00
azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer:

A fenti víziközmű-rendszer tekintetében a 2019-2033. évekre vonatkozó GFT felújítási és
pótlási tervrészét a Hivatal a VKEFFO_2018/5979-4 (2018) ügyiratszámú határozatával
hagyta jóvá. A Szolgáltató kezdeményezte a vizsgált időszakra vonatkozó GFT felújítási és
pótlási tervrész módosítását. A módosítást a Hivatal a VKEFFO/569-6/2020 ügyiratszámú
határozatával hagyta jóvá.
A Szolgáltató a jóváhagyott 10 db feladatból 2 db-ot befejezett, 7 db feladat megvalósítása a
vizsgált évben folyamatban volt, 1 db feladat (Csepreg, Árpád utca, infiltráció kizárása)
megvalósítása elmaradt.
Az elmaradt feladat tervezett forrása a teljes ütem forrásaihoz képest: 8,00%.
A feladat elmaradásával kapcsolatosan megállapítható volt, hogy arról a Szolgáltató a
tárgyévet követően értesítette a Hivatalt.
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A vizsgált feladat:
◦ Csepreg Damjanich u. 2 db Y idom csere
Megállapítható, hogy a Szolgáltató a fenti felújítási-pótlási feladatokat elvégezte, azok
dokumentációja megfelel a Vhr. 90/G. § (3) bekezdésének.


V020 Tormásliget ivóvízellátási rendszer és 11-34087-1-003-00-02 azonosítóval
jelölt víziközmű-rendszer:

A fenti víziközmű-rendszer tekintetében a 2019-2033. évekre vonatkozó GFT felújítási és
pótlási tervrészét a Hivatal a VKEFFO_2018/6560-4 (2018) ügyiratszámú határozatával
hagyta jóvá. A Szolgáltató kezdeményezte a vizsgált időszakra vonatkozó GFT felújítási és
pótlási tervrész módosítását. A módosítást a Hivatal a VKEFFO/568-6/2020 ügyiratszámú
határozatával hagyta jóvá.
A Szolgáltató a jóváhagyott 1 db feladatot befejezte.
A vizsgált feladat:
◦ Tormásliget vízműtelep fogyasztásmérő szekrények felújítása és korszerűsítése
Megállapítható, hogy a Szolgáltató a fenti felújítási-pótlási feladatokat elvégezte, azok
dokumentációja megfelel a Vhr. 90/G. § (3) bekezdésének.
Az adatszolgáltatás szerint megállapítható volt, hogy a jóváhagyott tervrészek módosítása
esetén a Szolgáltató a Vhr. 90/C. § (4) bekezdése szerinti engedély iránti kérelmeket, illetve
tájékoztatásokat minden esetben benyújtotta a Hivatal részére.
A Hivatal a jóváhagyott 2019-2033. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervben foglaltak
végrehajtásának ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel.

***
A fentiekre tekintettel a hatósági ellenőrzés a kiszervezésekkel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettség vonatkozásában jogsértést tárt fel.

***
A Vksztv. 5/C. § (4) bekezdése a) és b) pontjai alapján „ha a Hivatal a hatósági ellenőrzés
során megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt
előírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével
vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a Hivatal felhívja az ügyfél figyelmét a
jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre
történő figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére,
b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az
a) pont alkalmazása kizárt, a Hivatal hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást,
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ideértve a hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény
megállapítását is.”

Jelen ügyben a Hivatal megállapította, hogy a feltárt jogsértés a jogellenes magatartás
megszüntetésével orvosolható, erre tekintettel a fentiekben hivatkozott Vksztv. 5/C. § (4)
bekezdés a) pontja, az Ákr. 98. §-a, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján meghozta az
alábbi
VÉGZÉST.
A Hivatal kötelezi a Szolgáltatót, hogy a továbbiakban a kiszervezésekkel kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettségének a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben
előírt határidőn belül tegyen eleget.
E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.
INDOKOLÁS
A Hivatal megállapította, hogy a Szolgáltató megsértette a Vhr. 48. § (1) bekezdésében
foglaltakat, ezért a Vksztv. 5/C. § (4) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint kötelezi a Szolgáltatót a jogellenes magatartás megszüntetésére.
Jelen végzés a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81.
§ (1) bekezdésén, valamint a Vksztv. 5/C. § (4) bekezdés a) pontján alapul.
Jelen végzés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik.
Az Ákr. 112. §-a alapján a végzés ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény
megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az
eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.
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 Vksztv. tartalmazza.
***
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban Eüsztv.) 1. § 17. a) pontja alapján a Hivatal elektronikus
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ügyintézést biztosító szervnek minősül. Az Eüsztv. 2018. január 1. napjától hatályos 9. § (1)
bekezdés aa) és ac) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügy tekintetében az
ügyfélként eljáró gazdálkodó szerv és önkormányzat. Erre tekintettel jelen
jegyzőkönyvtervezetet a Hivatal elektronikus úton kézbesíti és az észrevétel benyújtására
kizárólag a Hivatali kapun keresztül van lehetőség.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
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(dr. Józsa Veronika
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