FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy: M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti I.
építési szakasz, Monor – Gomba összekötő ivóvíz
vezeték kiváltás vízjogi megszüntetési és létesítési
engedélyének hivatalból történő módosítása
Hiv. szám: FKI-KHO: 833/2018
Ügyintéző: dr. Szeder Sarolt
Telefon:
(36-1) 459-2476, 459-2477

Vízikönyvi szám: 6.2/F/1255

HATÁROZAT
1./ A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ( 1134 Budapest, Váci út 45.; a
továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott, 35100/2722-2/2018. ált. (FKI-KHO: 833-3/2018.)
számú, 6.2/F/1255 vízikönyvi számú vízjogi megszüntetési és létesítési engedélyt (a
továbbiakban: Engedély) - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett módosítom
az alábbiak szerint:
2./ Az Engedély – végrehajthatóságára vonatkozó – a szakhatósági előírásokat követő első
bekezdés első sora helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Jelen döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
Jelen módosítás a 35100/2722-2/2018. ált. (FKI-KHO: 833-3/2018.) számú határozat
elválaszthatatlan részét képezi, annak indokolását nem érinti.
Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) hatálya alá tartozik, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2014. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (4) bekezdése alapján jelen döntést a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztályának
(a
továbbiakban:
FKI-KHO)
hirdetőtábláján,
honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotebla) 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 az FKI-KHO-hoz elektronikusan –
magánszemélyek esetén két példányban, papír alapon, postai úton - benyújtandó fellebbezéssel
lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás
illetékének mértéke 5000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001012004-00000000 számú illetékszámlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénzátutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. 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 2017. június 16-ai levelében tárgyi vízilétesítmények létesítésére és
megszüntetésére vízjogi engedély iránti kérelmet nyújtott be. A vízilétesítményekre az FKIKHO 35100/2722-2/2018. ált. (FKI-KHO 833-3/2018.) számon adott vízjogi engedélyt.
Tárgyi beruházás az 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 [a továbbiakban:
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik, ezért arra alkalmazni kell a 345/2012.
(XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdését, amely a döntés fellebbezésre tekintet nélküli
végrehajthatóságáról rendelkezik.
A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdését az egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról
szóló 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (31. pont) 62. § (1) bekezdés e) pontja 2018. január
1-jével hatályon kívül helyezte, azonban a módosítás nem érintette a folyamatban lévő
ügyeket; erre nézve a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet nem rendelkezett.
Megállapítottam, hogy mivel az FKI-KHO előtt tárgyi eljárás 2017. június 17-én indult, arra a
458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet nem alkalmazandó, minek következtében az elsőfokú
hatóság 35100/2722-2/2018. ált. (FKI-KHO 833-3/2018.) számú döntésében helytelenül
(jogszabálysértően) rendelkezett arról, hogy a munkálatok csak a határozat jogerőre
emelkedése után kezdhetőek meg.
A Ket. 114. § (1) bekezdése szerint: Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés
elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró
bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. A
döntést közölni kell azzal, akivel a módosított vagy visszavont döntést közölték
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az Engedély módosításáról
határoztam.
Az Engedély hivatalból történő módosítása iránti eljárás megindításáról szóló értesítést a Ket.
29. § (4) bekezdés b) 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
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végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdés
utolsó fordulata szerint a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján, honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotebla) közzéteszem.
A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a
Ket. 99. § (1) bekezdése, módját az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja 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.
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, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon a törvény
erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés
közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1)
bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti.
A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény - a Ket. 80. § (5) bekezdése szerint a hatóság
hirdetőtábláján való - kifüggesztését követő 5. nap.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
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