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HATÁROZAT
1./ A Bp 2017 Nonprofit Kft. (1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1.; a továbbiakban:
Engedélyes) részére kiadott, 35100-10052-14/2017. ált. (FKI-KHO:6761-13/2017.) számú,
D.2/2/3019 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély (a továbbiakban: Engedély) 310011426-18/2018.ált. számú módosítását - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett kijavítom
az alábbiak szerint:
2./ Az Engedély 2./ Létesült pont az alábbiak szerint változik:
2.1./ Az Engedély 2./ Létesült pont 2.1/ Medencék 2.1.9 A1. jelű Kültéri élménymedence
alpont alábbi bejegyzését törlöm:
Vízforgató
1 db vasbeton kiegyenlítő medence V=45 m3, Vhasz. = 30 m3
- 3 db 105 m3/h forgató szivattyú szálfogóval, DN 150 kézi működtetésű szerelvény
blokkal
- 3 db  2200 mm, zárt, nyomás alatti, acél szűrőtartály, kvarc szűrőhomokkal, DN 150
villamos hajtású szerelvény blokkal
- 1 db pH és szabad klór vízminőség ellenőrző és szabályozó berendezés, 2 db
vegyszeradagoló szivattyúval és adagoló tartállyal
- 1 db hipo adagoló szivattyú tartozékokkal előklór számára
- 1 db pelyhesítő adagoló szivattyú vegyszeradagoló adagolótartállyal, tartozékokkal
- 1 db uszodavíz hőmérsékletszabályozó berendezés 36o-os termálvíz, hideg ivóvíz
bekeveréssel, villamos hajtású szabályozó szelepekkel
- 1 db automatikus pótvíz és kézi töltővíz beadagolás
- 1 db forgatott víz mennyiségmérés 320 m3/h indukciós mennyiségmérővel,
szerelvényekkel
- úszómedence aljába épített tisztított víz bevezető csőrendszer, szabályozható
teljesítményű befújó fejekkel
- úszómedence vályúvíz elvezető csőrendszer, 10 db D160 levezető csővel, 10 db D160as csőbe épített, KO acél szálfogóval
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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medence 2 db ürítő-szívó idom, 500 x500 mm-es, max Ø 8 m-es perforált ráccsal,
D225 elvezető befalazó csővel
különböző méretű befalazó idomokkal kiegyenlítő medence és vízgépház falán
történő, vízzáró átvezetéshez
PVC műanyag csővezetékek, idomok
vízforgató berendezés üzemeléséhez szükséges villamos berendezések tervezéssel

A törölt szövegrész helyébe az alábbi rész kerül:
Vízkezelés: a medence töltő-ürítő üzemmódban üzemel, vízcsere 2 naponként
Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosításának kijavítására
irányuló eljárás a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és
Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 452/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2. § (1) bekezdése, valamint Ákr. 88. § (1) bekezdése
alapján jelen döntést a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) hirdetőtábláján, honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.
E döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében
elektronikus úton, a nem elektronikus kapcsolattartásra köteles személyek választásuk alapján
elektronikus vagy postai úton - eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelt keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, amit a Fővárosi
Törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012334-00000000 számú eljárási
illeték számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk)
kell megfizetni. A közigazgatási per illetékének megfizetésekor kérem hivatkozzon a
keresetlevéllel megtámadott döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem
feltüntetni a befizető nevét és címét.
INDOKOLÁS
Engedélyes részére az FKI-KHO a 35100-10052-14/2017. ált. (FKI-KHO:6761-13/2017.)
számú, D.2/2/3019 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban:
Engedély) módosította 35100-11426-18/2018.ált. számú Határozatával.
Az 35100-11426-18/2018.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító határozat
felülvizsgálata során megállapítottam, hogy adminisztrációs hiba folytán tévesen kerültek
feltüntetésre a rendelkező részben foglaltak. A rendelkező részben foglalt hiba kijavítását
szakmai szempontok indokolják.
Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 3. §-a és 90. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
Az Ngt. 2. § (1) bekezdése alapján az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az
eljárás során személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton
kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
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A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (2) és (3) bekezdései alapján a hivatalában, a
honlapján (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ hatosagi-hirdetotabla ) közzéteszi.
A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a
közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1)
bekezdése állapítja meg. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése és 608. § (1)
bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1)
bekezdése, 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdés,(2) bekezdés a) pontja és a (3)
bekezdés a) pontja, továbbá a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. mellékletének 1. pont
1/7. alpontja alapján állapítottam meg.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
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 döntés – keresetlevél előterjesztése hiányában – a keresetlevél előterjesztésére nyitva
álló határidő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva véglegessé válik az Ákr. 82. §
(1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ngt.
2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton
kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítési rendszer útján)
_____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
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