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HIRDETMÉNY
(VB-202/2021 )

A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztálya (továbbiakban:
BFKH) értesíti az érintetteket, hogy „Inárcs - Ócsa, 132 kV-os termelői távvezeték létesítése” tárgyban
építési (vezetékjogi) engedély határozatot adott ki.

Jelen hirdetmény a BFKH honlapján elektronikus úton kerül kifüggesztésre, a hirdetmény alapjául szolgáló
döntés (vezetékjogi engedélyező határozat) a hirdetményen megjelölt levétel napja, a döntés közlésének
minősül, a határozat azzal a dátummal véglegessé válik. A hirdetményt a BFKH az érintett települések
polgármesteri hivatalinak is megküldi, hogy helyben szokásos módon függesszék ki, egyúttal a döntést az
érintetteknek tájékoztatásul közvetlenül is megküldi.

Döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jelen határozat ellen a döntés közlésétől számított 30 napon belül
a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályhoz benyújtott
(illetékes Törvényszékhez címzett) keresetben jogsérelemre hivatkozva kérhető a határozat
törvényességének bírósági felülvizsgálata. A Törvényszéki eljárás illetéke 30.000.- Ft, azaz harmincezer
forint
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Az ügy tárgya: Inárcs - Ócsa, 132 kV-os termelői távvezeték létesítése

Határozat száma:
lktatási szám :
Határozat kiállításának dátuma:
Építtető:

VB-202/2021
BP/2003/00627/2021

2021. jÚlius 12
EZRT-Solar Finance Kft. (2365 Inárcs, Kastély u. 3. B. ép.)
Virgin Solar Kft. (2365 Inárcs, Kastély u. 3. B. ép.)
Az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban
Jeges András Tel.: 06-1/458-5812
2021.07.14.
2021.07,29.
bírósági kereset
2021.08.29.

http://www . kormanyhivatal .hu/hu/budapest/dokumentumok-
hirdetmenyek/hirdetmenyek/m uszaki-enqedeiyezesi-es-
meresuqyi-foosztaly-h irdetmenyei

Iratbetekintés:
ügyintéző:
Elektronikus kifüggesztés napja:
Levétel napja:
Jogorvoslati lehetőség:
Jogorvoslat benyújtásának határideje:
Elektronikus kifüggesztés helye:

Az engedélyezési eljárásra, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (ÁKR.) előírásai vonatkoznak. Hirdetményi úton
történő döntésközlésre az ÁKR. 88.89.9-a ad lehetőséget,

Budapest, 2021. július 12
dr. Sára Botond kormánymegbízott

megbízásából

Mészáros Lóránd
főosztályvezető

L
Machács Miklós

osztályvezető

Villamosenergia-ipari Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1535 Bp., Pf.: 922. - Telefon: +36 (1 ) 458-5926 - Fax: +36 (1) 458-5931

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu rövid neve: BFKHMERES KRID: 119646978
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