
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY 

Tárgy: Hirdetmény

Ügyintéző: Saláta Zoltán

H I  R  D  E  T  M É  N  Y

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint I.  fokú vízügyi hatóság a Howmet-
Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár,
Verseci u. 1-15.) által benyújtott kérelem alapján – a Kérelmező Székesfehérvár, Bokor utcai
telephelyén  épült  AWPE-2  csarnok  vízelőkészítő  és  szennyvíz-előtisztító  rendszerére
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély tárgyában – indult közigazgatási hatósági eljárásban
döntést hozott.

A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról  és egyszerűsítéséről  szóló 2006. évi LIII.  törvény 2.  § (1) és (2) bekezdése,
valamint  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a
továbbiakban: Ákr.) 88. § (2) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az eljáró vízügyi hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.

Elérhetősége:

Levélcím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Telefon: 06-22-512-150, telefax: 06-22-313-564
Központi e-mail cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu
Honlap cím: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00-12:00, szerda: 13:00-16:00

Az  ügy  tárgya:  A  Howmet-Köfém  Székesfehérvári  Könnyűfémmű  Kft.  új  keréktermék
gyártócsarnokának  vízelőkészítését,  valamint  szennyvíz-előkezelését  szolgáló
vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezése.

Az ügy jellegétől függő hatásterület: A vízilétesítmények a Székesfehérvár 14435/5 helyrajzi
számú ingatlanon épültek meg.

Figyelemfelhívás: Az  engedélyezési  eljárásban  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető.

_________________________________________________________________________________________________
Ügyintézés: vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben

Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Tel.: 22/512-150
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 08.00-12.00, szerda: 13.00-16.00
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
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Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről:

Jelen eljárás  a Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A döntés ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási
cselekmény  ellen  a  Veszprémi  Törvényszéknek  címzett,  és  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.) a közléstől
számított  30  napon  belül  benyújtott  kereseti  kérelemmel  közigazgatási  pert  lehet
kezdeményezni.

Tárgyalás  tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a  védiratban  kérheti.  Tárgyalás
tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonástól  vagy  a  perbeállítástól  számított
tizenöt  napon  belül  is  kérhető.  A  tárgyalás  tartása  iránti  kérelem  elmulasztása  miatt
igazolásnak nincs helye.

Fentiek  jogalapja  az  Ákr.  116.  §  (4)  bekezdés  e) pontja.  A  Veszprémi  Törvényszék
illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a)
pontja,  valamint  a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének
meghatározásáról  szóló  2010.  évi  CLXXXIV. törvény 4.  mellékletének  8.  pontja  állapítja
meg.

A polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 605. § (1)
bekezdése  szerint  a  perben  az  elektronikus  kapcsolattartásra  nem köteles  fél  vagy a  jogi
képviselőnek  nem  minősülő  képviselője  –  az  (5)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  a
keresetlevelet,  továbbá  minden egyéb beadványt  és  ezek mellékletét,  valamint  okiratot  (e
fejezetben  a  továbbiakban  együtt:  beadvány)  választása  szerint  elektronikus  úton  is
benyújthatja,  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól
szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  E-ügyintézési  tv.)  és  végrehajtási
rendeleteiben meghatározott módon.

A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló
6/2019. (III. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 6. § (1) bekezdése értelmében, ha
a  fél  közigazgatási  perben  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  törvény  szerint  jogi
képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az IM rendelet
19. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A Pp. 608. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési  tv.  alapján elektronikus  úton történő
kapcsolattartásra  kötelezett  minden beadványt  kizárólag  elektronikusan – az E-ügyintézési
tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a
bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

Kelt: Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint.

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató

Kifüggesztés napja: 2020. augusztus

Levétel napja: 2020. augusztus
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Terjedelem: 3 oldal

Továbbítva: Elektronikus levélben

Kapják: 1. FMKI Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2. (honlap)
2. Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
3. Irattár – helyben
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