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H I R D E T M É N Y

Vízjogi létesítési engedély hivatalból történő módosítása

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
Jobbágyi  073/3 hrsz.-ú ingatlan  tulajdoni  lap szerint  feltüntetett  egykori  tulajdonosának,  a
néhai Dr. Fornádi Béláné ismeretlen jogutódjával,  hogy a  Jobbágyi 073/3 hrsz.-ú ingatlant
érintően  döntést  hozott,  de  annak  kézbesítése  akadályba  ütközik,  ezért  az  ügyfél  vagy
képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

Az ügy tárgya: Jobbágyi  és  térsége  (Szurdokpüspöki,  Ecseg,  Csécse,  Szarvasgede)
csatornázására  vonatkozó  vízjogi  létesítési  engedély  hivatalból  történő
módosítása 

A döntés száma: 35100/4313-17/2021.ált.

A döntés meghozatalának napja: 2021. december 10.

A közlemény kifüggesztésének ideje: 2021. december 11.

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2021. december 27.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Szabó Bianka (36-1) 459-2476

A döntés rövid ismertetése:

Tárgyi ügyben az FKI-KHO 35100/4313-10/2021.ált. számon határozatot adott ki. 

A 35100/4313-10/2021.ált. számú határozat felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az
FKI-KHO az ügyintézés során az ügyintézési határidőt nem tartotta meg, ennek ellenére nem
rendelkezett a befizetett igazgatási szolgáltatási díj visszautalásáról. Fentiek alapján az Ákr. 51. §
(1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO rendelkezett a befizetett igazgatási szolgáltatási díj
befizető részére történő visszautalásáról. 

Ügyfélfogadás: 
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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Jogorvoslat:
A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi
LIII. törvény) 2. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő
közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát
vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés
szövegéről  –  a hirdetmény kifüggesztésével  egyidejűleg  – az ügyfél  tekintetében az adott
ügyfajtára  vonatkozó  külön  jogszabály  szerint  alkalmazható  egyéb  kapcsolattartási  forma
használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton
történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű
üggyé  nyilvánító  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése  hiányában  –  a  hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az
Ákr.-ben  meghatározott  kivételekkel  -  nem  változtathatja  meg.  A  véglegesség  a  döntés
közlésével áll be.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja zárja ki, mely szerint nincs
helye  fellebbezésnek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségűvé  nyilvánított
ügyben. 

A  jogorvoslathoz  való  jogot  az  Ákr.  112.  §  és  114.  §  (1)  bekezdése  biztosítja,
előterjesztésének  idejét  a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.  törvény  (a
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet
visszautasítja,  ha  a  beadványok  elektronikus  előterjesztésére  köteles  felperes  vagy  a  jogi
képviselő  a  keresetlevelet  nem  elektronikus  úton  vagy  elektronikus  úton,  de  nem  a
jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő.

A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének határidejét
és módját a Kp. 39. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése határozza
meg.

A  bíróság  a  pert  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  a  felek  bármelyikének  kérelmére  vagy  ha
szükségesnek  tartja  tárgyalást  tart.  A  tárgyalás  tartása  iránti  kérelem  lehetőségéről  való
tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. 

A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a)
pontja,  12.  §  (1)  bekezdése,  13.  §  (1)  bekezdése,  (2)  bekezdése,  valamint  a  bíróságok
elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének  meghatározásáról szóló  2010.  évi
CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg. 

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről  :  
Az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  Az FKI-
KHO a hirdetményt a hivatalában, és honlapján (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-
hirdetotabla)  közzéteszi,  valamint  megkeresi  Jobbágyi  Önkormányzat  Jegyzőjét  (3063
Jobbágyi,  Bencsik  utca  10.),  hogy  a  hirdetmény  hivatalában  történő  közhírré  tételéről
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intézkedjen,  azzal,  hogy  a  kifüggesztés  tényét,  a  kifüggesztett  irat  levételének  dátumát
elektronikus úton a levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

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.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat

2. Jobbágyi Önkormányzat Jegyzője (3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10.) – (biztonságos kézbesítési szolgáltatás
útján Hivatali Kapu rendszeren keresztül)

Melléklet: -

_____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 

Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
KRID azonosító (FKI): 313504758



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35100/4313-18/2021.ált. 
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