
Hirdetmény 

 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Hatósági Osztály 

 

Tárgy: Hirdetmény 

Ügyintéző: Saláta Zoltán 

Telefon: 22/512-150 

 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a Yaris Kabin Hungary Termelő és 

Kereskedelmi Kft. meghatalmazottja által benyújtott kérelem alapján 2022. május 21-én 

közigazgatási eljárás indult a Yaris Kabin Hungary Kft. iváncsai üzemének tisztított ipari szennyvíz 

elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély tárgyában. 

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: 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. május 31. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Az ügy száma: 35700/4462/2022.ált. 

Az ügy tárgya: Az Iváncsa Ipari Park területén kialakításra kerülő traktorfülke készre gyártó üzem 

tisztított ipari szennyvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyezése 

A kérelmező ügyfél neve és székhelye: Yaris Kabin Hungary Termelő és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1225 Budapest, Bányalég u. 110.) 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdésének értelmében Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb 

szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) 

nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

Az Ákr. 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában 

megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva 

ügyfélnek minősülnek. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

98. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai 

pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a 

továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön 

az ügyfél jogállása illeti meg. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/B. § szabályozza, eszerint a vízügyi hatósági 

eljárás során az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő. Tájékoztatom az 

ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen. 

Az ügyfél – ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely 

szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult 

másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság 

kérelemre hitelesíti. 

Székesfehérvár, 2022. május 27. 

Magosi Lajos tű. ezredes 

igazgató 


