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HATÁROZAT
1./ A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; a továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott,
35100-6202-7/2018. ált. számú, D.2/4/2603 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedélyt egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett módosítom
az alábbiak szerint:
2./ Az engedély „4./ Előírások”- részének 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
17 Jelen engedély szerinti tervezett létesítmények üzembe helyezése csak a
csatlakozó vezetékek megépültét követően, érvényes vízjogi üzemeltetési engedély
birtokában kezdhető meg.
A fenti előírás határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 77. §-ában
foglaltak alkalmazásának van helye.
Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás egyes közlekedésfejlesztési
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
szóló 2006. évi LIII. törvény [a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény] 2. § (1)
bekezdése, az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO
hirdetőtábláján
és
honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagihirdetotabla) közzéteszem.

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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E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz (a továbbiakban: FKIKHO) kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton
történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A teljes
személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének
mértéke 5000 Ft, amit illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor
kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint
kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.
INDOKOLÁS
Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező a 2018. május 23. napján kelt beadványában a
35100-6202-7/2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítását kérte az
előírások-rész 17. pontja tekintetében.
Kérelmében előadta, hogy a tervezett vízcsőkiváltást és védőcső építést a Lánchíd és az
ahhoz kapcsolódó aluljáró átépítését megelőzően kell elvégezni, mivel utólagosan azok
beépítése nem megvalósítható.
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 12. § a) pontja alapján, valamint a
valamint az Ákr. 3. §, 80. § (1) bekezdésének és 120. §-ának megfelelően döntöttem.
Az Engedély hivatalból történő módosítása iránti eljárás megindításáról szóló értesítést az
Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőztem.
A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró
hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló
végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja - a kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap.
A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.
A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése biztosítja, előterjesztésének
idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás illetékét az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. §-a, a fellebbezési illeték
mértékét az Itv. 29. § (2) bekezdése írja elő.
A fellebbezés előterjesztésének módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
9. § (1) bekezdése írja elő.
Tájékoztatom, hogy az előírásban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban
előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a végrehajtást
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elrendelem, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van
helye, melynek legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege természetes személy
esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
egymillió forint.
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.
Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követőenintézkedem.
Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon a
törvény erejénél fogva véglegessé válik az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A
döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi LIII. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott
döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével –
hirdetményi úton közli. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a döntés
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint.

Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Kapják: ügyintézői utasítás szerint
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