VKT 1/2016. TÁJÉKOZTATÓ
több ellátásért felelős tulajdonában lévő víziközmű-rendszer üzemeltetési szerződéseinek
egybefoglalásával kapcsolatban

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a több ellátásért
felelős tulajdonában lévő víziközmű-rendszeren fennálló üzemeltetési szerződésekkel kapcsolatban
az alább tájékoztatást teszi közzé.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) – 2016. július
4. napjától hatályos – 83. § (3a) bekezdése értelmében, ha egy adott víziközmű-rendszeren több
ellátásért felelős tulajdonnal rendelkezik és a víziközmű-rendszerre nézve a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
módosításáról szóló 2016. évi XLII. törvény hatálybalépése napján több üzemeltetési jogviszony
van hatályban, az 5/H. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek való megfelelés érdekében a
vízközmű-rendszer üzemeltetési jogviszonyának egy szerződésbe foglalását 2017. december
31. napjáig végre kell hajtani. A létrejött üzemeltetési szerződés vonatkozásában a működési
engedély módosítása igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget nem von maga után.
A Hivatal felhívja a víziközmű-szolgáltatók figyelmét, hogy a Vksztv. 83. § (3a) bekezdésben
foglalt kötelezettség teljesítése esetén a Hivatal a víziközmű-rendszeren fennálló több
üzemeltetési szerződés egybefoglalását az üzemeltetési szerződés – jogszabály által előírt
kötelező – módosításaként kezeli, így ezekben az esetekben nem szükséges a Vksztv. 12. § és
78. § szerinti vagyonértékelést elvégeztetni.
A Hivatal felhívja továbbá a víziközmű-szolgáltatók figyelmét, hogy ezekben az esetekben is
figyelemmel kell lenni a Vksztv. 83. § (3) bekezdésére, amely szerint a 2012. július 15-ét
megelőzően létrejött üzemeltetési szerződés időtartamának meghosszabbítása új jogviszony
létesítésének minősül. Ennek megfelelően amennyiben az adott víziközmű-rendszeren határozott,
illetve határozatlan időre szóló üzemeltetési szerződések is találhatóak, ezek kizárólag akkor
egyesíthetőek módosítás keretében, ha az újonnan létrejövő egységes szerződés időbeli hatálya nem
lesz hosszabb, mint a korábbi legrövidebb időbeli hatállyal rendelkező üzemeltetési szerződésé.
Abban az esetben, ha ez a határidő hosszabb lesz, illetve – a korábbi határozott időtartam helyett –
határozatlan időre kerül megkötésre az egységes üzemeltetési szerződés, úgy a Vksztv. 83. § (3)
bekezdése értelmében új szerződésnek minősül, és a vagyonértékelést a Vksztv. 12. §-a szerint el
kell végeztetni.
A Hivatal tájékoztatja a víziközmű-szolgáltatókat, hogy a Vksztv. 83. § (3b) bekezdésére tekintettel,
a 83. § (3a) bekezdésben meghatározott határidő (2017. december 31.) eredménytelen elteltét
követően a Hivatal az érintett víziközmű-rendszerre közérdekű üzemeltetőt jelöl ki. Figyelemmel
arra, hogy a Vksztv. 32. § (4) bekezdése értelmében a közérdekű üzemeltető kijelölési
határozatban foglaltak szerinti birtokba lépésével egyidejűleg, az érintett víziközműrendszerre vonatkozóan fennálló korábbi üzemeltetési jogviszony, valamint a működési
engedély hatályát veszti, így ebben az esetben mindenképpen új üzemeltetési szerződést kell
kötnie a víziközmű-szolgáltatónak és el kell végeztetni a vagyonértékelést.

