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H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Debrecen,  mint  vízügyi-  és  vízvédelmi  hatáskörben  eljáró  elsőfokú  hatóság az  M4
gyorsforgalmi  út  (Püspökladány-Berettyóújfalu  között)  03.  szakasz,  Földesi  egyszerű
pihenő területén tervezett mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyezési tárgyú eljárásban
döntést hozott.  

A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. (továbbiakban: Ngt.) 2.§ (1) bek.
alapján az alábbi hirdetményt adom ki. 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: Elektronikus dátumbélyegző szerint.
A levétel napja: A közzétételtől számított 40. napon.
Az eljáró hatóság megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Debrecen
Az ügy száma: 35900/6135/2022.ált. 
Az  ügy  tárgya: az  M4  gyorsforgalmi  út  (Püspökladány-Berettyóújfalu  között)  03.
szakasz,  Földesi  egyszerű  pihenő  területén  tervezett  mélyfúrású  kút  vízjogi  létesítési
engedélyezése

A kérelmező ügyfél neve, székhelye: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., (1134
Budapest, Váci út 45.)

A tárgyi  határozat  ellen  közigazgatási  úton  további  jogorvoslatnak  helye  nincs,  a  vitatott
közigazgatási  cselekmény  ellen  közigazgatási  per  indítható  a  Debreceni  Törvényszékhez
címzett,  és  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz  (4027  Debrecen,
Böszörményi út 46-56.) a közléstől számított 30 napon belül benyújtott kereseti kérelemmel.
A  jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  a  belföldi  székhellyel  rendelkező  gazdálkodó
szervezet  az  űrlapbenyújtás  támogatási  szolgáltatás  igénybevételével  köteles  benyújtani  a
keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró
fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel
jár el - az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását
biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási  szolgáltatás igénybevételével is eljárhat,  ha azzal
rendelkezik. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére
azonban tárgyalást tart.  Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi
ellenkérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti.

A  tárgyi  ügyben  hozott  döntésbe  történő  betekintésre  az  Ákr.  és  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  tv.  vonatkozó
előírásai az irányadóak. 
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Az Ákr. 88.§ (3) bek. szerint a hirdetményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján
helyezi el. 
Az Ngt. 2.§ (2) bekezdése szerint a döntés közlésének a napja – a kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánító  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése  hiányában  –  a  hirdetmény  kifüggesztését
követő 5 nap.

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

kelt Debrecenben az elektronikus bélyegző szerint  

                                                            Tisztelettel: 

Pintér Antal Tamás
           tű. ezredes, tanácsos

                                                                                                                     igazgató 
 

Azonosító: 6135/2022. 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35900/6135-12/2022.ált. 
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