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A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóság a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. meghatalmazása alapján a Mészáros és Mészáros Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. megbízásából a NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. által 

benyújtott kérelem alapján – az Iváncsa Ipari Park ivóvízellátásával összefüggésben a települési 

vízműtelepeken megvalósítandó fejlesztések vízjogi létesítési engedélye tárgyában – indult 

közigazgatási hatósági eljárásban közbenső döntést hozott. Hatóságom a 35700/6826-10/2022.ált. 

iktatószámú végzéssel felfüggesztett eljárás folytatásáról döntött. 

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 88. § (2) bekezdése értelmében az alábbi 

hirdetményt adom ki: 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. szeptember 23. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Az ügy száma: 35700/6826/2022.ált. 

Az ügy tárgya: Az Iváncsa község közigazgatási területén kialakításra kerülő ipari park 

ivóvízellátásához kapcsolódóan a települési vízműtelepeken szükséges fejlesztések vízjogi létesítési 

engedélyezése 

A kérelmező ügyfél neve és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 

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. 

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 polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése szerint az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (a továbbiakban: 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. 

 

Székesfehérvár, 2022. szeptember 23. 

 

Magosi Lajos tű. ezredes 

igazgató 


