FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy:

Hiv.szám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:

A Budapest I. kerület, Corvin tér 8. szám
alatti Budai Vigadó épületében lévő P.K. 18.
számú Szünetmentes helyiség védelmére
tervezett MX1230 típusú beépített gázzal oltó
berendezés használatbavételi engedélyezési
ügye
Nagy Beáta tű. hdgy.
1/459-2460
fki.hatosag@katved.gov.hu

HIRDETMÉNY
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdése,
valamint a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. pontja alapján tájékoztatom, hogy a
Hagyományok Háza főigazgatója (1011 Budapest, Corvin tér 8.) meghatalmazásából eljáró
Minimax Hungária Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) kérelmére a Budapest I.
kerület, Corvin tér 8. szám alatti Budai Vigadó épületében lévő P.K. 18. számú Szünetmentes
helyiség védelmére telepített MX1230 típusú beépített gázzal oltó berendezés
használatbavételi engedélyezése tárgyában indult eljárásban a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, mint eljáró hatóság a tárgyi ügyben 35100/13808-1/2018.ált. számon döntést
hozott. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál
megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.
Az ügyfél neve: Minimax Hungária Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)
Az iratbetekintés helye: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1081 Budapest,
Dologház u. 1.)
Az ügyintéző neve, hivatali elérhetősége: Nagy Beáta tű. hdgy.; 1/459-2460
Az ügyfélfogadás ideje: H-CS: 9:00-15:00, P: 9:00-12:00 óra között az ügyintézővel előre
egyeztetett időpontban
Jogorvoslati tájékoztató: Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel
véglegessé válik. Az ügyfél a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül
közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az
első fokú döntést hozó hatósághoz benyújtott keresettel. A közigazgatási per illetéke 30 000

2
forint. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet
eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Kifüggesztés napja: 2018. szeptember 25.
Lejárat napja: 2018. szeptember 30.
A döntés közlésének napja: 2018. szeptember 30.
Budapest, 2018. szeptember 25.
Tisztelettel:
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
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Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 1443 Budapest, Pf.: 154
Telefon: +36-1 459-2436; Fax: (36-1) 459-2438
E-mail: fkititkarsag @katved.gov.hu

