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Tárgy: Budapest XVII. kerület, Rákos-Hatvan
vasútvonal. korszerűsítése, KV-01-0164+25 terv
alapján, vasútvonal vízvezetékkel való keresztezésének
és kiváltásának vízjogi létesítési és megszüntetési
engedélye ügyében tájékoztatás eljárás megindításáról.
Hivatkozási szám: 35100-619/2019
Ügyintéző:
dr. Osztrovics Gábor István
Ádámné Juhász Emese
Telefon:
(36-1) 459-2476
E-mail:
fki.hatosag@katved.gov.hu

HIRDETMÉNY
Közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról
Az ügy tárgya: Rákos- Hatvan vasútvonal korszerűsítése.
Az ügy száma: 35100-619/2019.ált.
Az eljárás megindításának napja: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) bekezdése szerint, az Ákr. 37. § (2) bekezdése
alapján 2019. január 11. napja.
Az ügyintézési határidő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (2)
bekezdése alapján 42. nap.
Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5)
bekezdése alapján:
„a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy
késedelmének időtartama.”
Felhívom a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 1/D. §
(2) bekezdése alapján a vízügyi hatósági eljárásokban az eljárás szünetelésének nincs
helye.
Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Osztrovics Gábor István
Ádámné Juhász Emese
(36-1)459-2476
fki.hatosag@katved.gov.hu

Az ügy rövid ismertetése:
Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00
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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. meghatalmazásából eljáró STRABAG
Vasútépítő Kft., valamint az MP Közmű Kft. meghatalmazásából UK General Kft.
kérelmére tárgyi ügyben indult vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadására irányuló
eljárás.
Jelen értesítés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § -án alapul.
A tervezett beruházás Budapest XVII. kerület, külterület; 0138589/4. hrsz.-ú ingatlant is
magában foglalja.
Az FKI-KHO felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy az üggyel kapcsolatban a
közlemény megjelenését követő 15 napon belül közvetlenül az FKI-KHO-hoz észrevételt
lehet tenni.
Az érintettek az ügy egyéb irataiba az FKI-KHO ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási
időben (Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00) előzetesen egyeztetett
időpontban betekinthetnek.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
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