
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

H I R D E T M É N Y

A  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  elsőfokú  vízügyi  hatóság  előt
35200/3349/2020. ált. számon eljárás indult.

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 88. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a  vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (4) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés napja: 2021. január 14.
Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Elérhetőségei: 7630 Pécs, Engel J. u. 1.
Telefon: +36-72-526-549, 526-515, 526-516, telefax: +36-72-587-109
Központi e-mail cím: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap cím: htp://baranya.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Csütörtök: 10:00- 12:00 

Az ügy tárgya:  Délkelet balatoni Regionális Vízmű Ny-i ág vízellátása vízjogi üzemeltetési 
engedélyének módosítása 
- vízvezetési szolgalmi jog alapítása 109 db ingatlan vonatkozásában Zamárdi és 
Balatonszárszó településeken

Érintet ingatlanok:
Balatonszárszó 85/5, 96/8-9, 97, 99/1, 99/5, 100, 103, 117119, 133/2, 135, 155, 157, 169/4, 170,
171/1, 175/6, 176/2, 178, 179, 181/2, 182, 184-187, 188/1, 306-317, 319/1, 319/2, 320, 321, 333/12-
23, 339/2, 339/3, 340-352, 353/2, 354, 358/1, 1438/19, 1439/1, 1439/4, 1440/4, 1441/7, 1441/10,
1441/11, 1443/1
Zamárdi 490-494, 496/1, 504/1, 504/7, 504/8, 507-509, 511/1, 512, 513/1, 513/3, 514-516, 517/1,
520, 521, 523/1, 523/2, 524, 525, 527, 528
      
Az ügy száma:  35200/3349/2020.ált.

A kérelmező ügyfél neve: DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

Az eljárás megindításának napja: 2020. december 15.

Tájékoztatom, hogy a kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.)  43. § (1) bekezdés c) pontja értelmében teljes eljárás keretében bírálom el.
Az ügyintézési határidő teljes eljárásban az Ákr. 50. § (2) bekezdése alapján 60 nap.

Tájékoztatom,  hogy  az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít  bele  az  ügyfél  mulasztásának  vagy
késedelmének időtartama.



Tájékoztatom,  ha  az  Igazgatóság  a  teljes  eljárásban  az  ügyintézési  határidőt  túllépi,  az  eljárás
lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek
hiányában  tízezer  forintot  megfizet  a  kérelmező  ügyfélnek,  aki  mentesül  az  eljárási  költségek
megfizetése alól is.

Az  Ákr. 5. §-a értelmében ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság
biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és
az ügyfél  képviselője (a továbbiakban együt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és
kötelezetségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
Az  Ákr. 5. §-a alapján ügyfeleket megilleti az eljárás során a nyilatkozatétel joga, a nyilatkozatétel
megtagadásának lehetősége, valamint a 13. § (1) és (2) bekezdése alapján, ha törvény nem írja elő az
ügyfél személyes eljárását, helyete törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője
által  meghatalmazot  személy,  továbbá  az  ügyfél  és  képviselője  együt  is  eljárhat.  Jogi  személy
törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az  Ákr. 33.  §  (1)  bekezdése  szerint  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését
követően is betekinthet az eljárás során keletkezet iratba.  Az iratbetekintés során az arra jogosult
másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározot költségtérítés ellenében -
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Ha  törvény  vagy  kormányrendelet  valamely  eljárási  cselekmény  teljesítésének  határidejéről  nem
rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon
belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse, vagy a végzést meghozza.

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvényben  (a  továbbiakban:  Eüsztv.)  meghatározot  elektronikus  úton  (a  továbbiakban  együt:
írásban),  vagy  személyesen,  írásbelinek  nem  minősülő  elektronikus  úton  (a  továbbiakban  együt:
szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.
A hatósággal történő kapcsolatartás lehetséges formáit az Ákr. 26. § (1) bekezdése szabályozza.

Az Ákr.  88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján
helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes
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E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35200/3349-12/2020.ált. 
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