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H I R D E T M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (a továbbiakban: GYMS
MKI), mint elsőfokú vízügyi hatóságon, 35800/605/2022.ált. iktatószámon a Magyar Közút
Nonprofit  Zrt. (1024 Budapest,  Fényes Elek u. 7-13.) kérelmére  2022. január 13. napján
közigazgatási  hatósági  eljárás  indult  a  M85  gyorsforgalmi  út  Csorna  II.  -  Sopron-kelet
csomópont közötti szakasz (31+550-82+600 km sz. között) Magyar Közút NZrt. kezelésében
lévő vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezés tárgyában. 

A 35800/605/2022.ált. számú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének c) pontja, a nemzetgazdasági
szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2.§ (1) bekezdése,  a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/F.§
(2)  bekezdése, valamint  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  28/D.  §  (5)
bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. január 20.
Az eljáró hatóság megnevezése: GYMS MKI
Az ügy száma: 35800/605/2022.ált.
Az ügy tárgya: Magyar  Közút  NZrt.  –  M85 gyorsforgalmi  út  Csorna  II.  -  Sopron-kelet
csomópont  közötti  szakasz  (31+550-82+600  km  sz.  között)  vízilétesítményei  vízjogi
üzemeltetési engedély

A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye): 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

Tárgyi  megvalósítás  az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggő  közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az



eljáró  hatóságok  kijelöléséről  szóló  345/2012.  (XII.  6.)  Korm.  rendelet  értelmében
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősül.
A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi  CXII.  törvény  vonatkozó előírásai  az
irányadóak.

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

Az  Ngt. 2.§ (2) bekezdése szerint  a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánító  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése  hiányában  -  a  hirdetmény  kifüggesztését
követő 5. nap.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az
eljáró  hatóságnál  megtekintheti,  arról  az  illeték  megfizetésével  hiteles  vagy  hitelesítetlen
másolatot kérhet.

Kelt: Győr, „elektronikus bélyegző szerint”

Tisztelettel: 
Sallai Péter tűzoltó dandártábornok

tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Tel: +36(96) 529-530

e-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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