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H I R D E T M É N Y  

 
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatósági 
hatáskörében eljáró hatóság a Paksi atomerőmű 5. és 6. blokk létesítéséhez szükséges építési és 
szerelési bázis szennyvízelvezetés, csapadékvíz elhelyezés, ivóvíz ellátás 1. ütem vízjogi létesítési 
engedélyezése tárgyú eljárásában 35000/11548-9/2020.ált számon döntést hozott. 
 

A 35000/11548/2020. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a, valamint a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt 
adom ki. 
 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. január 27. 
 

Az eljáró hatóság megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 

Az ügy száma: 35000/11548/2021. ált. 
 

Az ügy tárgya: a Paksi atomerőmű 5. és 6. blokk létesítéséhez szükséges építési és szerelési bázis 
szennyvízelvezetés, csapadékvíz elhelyezés, ivóvíz ellátás 1. ütem vízjogi létesítési engedélyezése 
 

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Akcionyernoje Obscsesztovo Inzsinyiringovaja 
Kompanyija ASE Magyarországi Fióktelepe (7030 Paks, Ipari Park 4303/40 hrsz.) 
 

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 illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet. 
 
Kelt: Budapest, elektronikus dátumbélyegző szerint 

BM OKF Főigazgató 
nevében és megbízásából 

 
 

Érces Ferenc tű. ezredes 
tűzoltósági főtanácsos 

szolgálatvezető 
Kapja:   Irattár 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35000/11548-10/2020.ált. 
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