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H I R D E T M É N Y

Vízjogi létesítési és megszüntetési  engedély kiadására irányuló hatósági
eljárásban ügyféli jogállás visszavonásáról

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli a
Bag 0204/54 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lap szerint feltüntetett egykori tulajdonosainak, a néhai
Drávai  Mária  ismeretlen  jogutódjával,  a  néhai  Boda  Istvánné  ismeretlen  jogutódjával,
valamint  a néhai Nagy Julianna ismeretlen jogutódjával  tekintettel  arra,  hogy a kézbesítés
egyéb  elháríthatatlan  akadályba  ütközik,  hogy  a  Bag  0204/54 hrsz.-ú  ingatlant  érintően
döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a
döntést a hatóságnál átveheti.

Az  ügy  tárgya: Rákos-Hatvan  vasútvonal  korszerűsítése  –  Bag,  Dózsa  György  u.
vízellátásának vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyezése

Az ügy száma: 35100/1353/2020. ált.

Az eljárás megindításának napja: 2019. október 22.

A hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2020. október 21.

A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2020. november 04.

Az ügyintézők neve és elérhetősége:
dr. Balázs Bálint
Balla Réka
(36-1) 459-2476

Az ügy rövid ismertetése:
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából
eljáró UK Generál Kft. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.) kérelmére az FKI-KHO előtt tárgyi
ügyben vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadására irányuló eljárás indult.  

A vízgazdálkodásról  szóló 1995.  évi  LVII.  törvény (a  továbbiakban:  Vgtv.) 28/D.  §-ában
foglalt rendelkezés szerint:

Telefonos és személyes ügyfélfogadás egységesen: 
Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak előzetes
időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.
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„A kérelemre indult eljárás megindulásáról
a) az ismert ügyfelet
b)  a  3.  §  (2)  bekezdése  szerinti  vizek,  meder  vagy  vízilétesítmény  érintettsége  esetén  a
működési területével érintett vízügyi igazgatási szervet
írásban értesíteni kell.”

A  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  1/A.  §  (1)  bekezdése  szerint  „A  vízügyi  hatósági
eljárásban az Ákr. 10. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül 
a) a létesítő, bejelentés köteles tevékenység esetén a bejelentő,
b) ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vizeket, medret
vagy  vízilétesítményt  érint,  a  működési  területével  érintett  vízügyi  igazgatóság  (a
továbbiakban: vízügyi igazgatóság),
c) az érintett mezőgazdasági vízszolgáltató,
d)  termőföld  érintettsége  esetén,  a  vízimunkával,  vízhasználattal  vagy  vízilétesítménnyel
érintett termőföld földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználója,
e)  a  d)  pont  kivételével  a  vízimunkával,  vízhasználattal  vagy  vízilétesítménnyel  érintett
ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték,
f) az üzemeltető.”

Az FKI-KHO 2019. október 30. napján 35100-15764-7/2019. ált. ügyiratszámon végzést
bocsátott  ki,  melyben  megállapította,  hogy  a  Bag  0204/54  hrsz.  alatti  ingatlan
tulajdonosai az eljárásban ügyfélnek minősülnek, ezért rendelkezett az ügyféli jogállás
megállapításáról.

Az eljárás során a tervdokumentáció módosulása kapcsán megállapításra került, hogy a
Bag 0204/54 hrsz. alatti ingatlan a tervezett beruházással nem érintett, így a Bag 0204/54
hrsz. ingatlan tulajdonosainak ügyféli jogállásának megállapítására tévesen került sor,
ezért  az  FKI-KHO  a  Bag  0204/54  hrsz.  ingatlan  tulajdonosainak  ügyféli  jogállását
visszavonta.

Az FKI-KHO felhívja a figyelmet, hogy az üggyel kapcsolatban közvetlenül az FKI-KHO-
hoz észrevételt lehet tenni.

Az  FKI-KHO  a  hirdetményt  a  hivatalában,  valamint  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.

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
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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 

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 3 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)
Kapja: FKI ügyfélszolgálat
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_____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154

Telefon: +36(1) 459-2476 
KRID azonosító (FKI): 313504758

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
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