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U T / 1 5 2 9 / 2 / 2 0 1 8 .  S Z .  H I R D E T M É N Y  
ÚTÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően 
értesítem az érintett ügyfeleket, hogy hatóságomnál az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult. 
 
Ügy tárgya: Budapest, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás 

kapcsolatának kialakítása”, Vecsés, Ecseri út nyomvonal 
korrekciójának útépítési engedélyezése 

Iktatási száma: UT/1529/2018. 
Építtető megnevezése: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  
Az eljárás megindításának napja: 2018. augusztus 3. 
Ügyintézési határidő: 30 nap (melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) 

bekezdésében részletezett eljárási cselekmények) 
A tervezett létesítmény ismertetése: Vecsés, Ecseri út nyomvonal korrekciójának útépítési 

engedélyezése 
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a 

közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, 
melyek az építés területével közvetlenül határosak, 
továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül 
érintett szakaszhoz csatlakozik. 

 
Az engedélyezési eljárás alapjául a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.)által 
készített 13.16.035. tervszámú „Budapest, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának 
kialakítása, Ecseri út, (E04_A101) kötet Liszt Ferenc Repülőtér (kiz.) -225+00 hmsz. (04)” elnevezésű, 2017. 
május 29-i keltezésű engedélyezési tervdokumentációja szolgál.  
 
Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályon (1141 
Budapest, Komócsy u. 17-19.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett 
időpontban – megtekinthetők. Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való 
érintettségéről: 
Ügyintéző neve: Vizer-Falus Andrea 
Hivatali elérhetősége: Telefon: (1) 460-2277 
 
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett 
jogszerű használói az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. 
 
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a 
www.kormanyhivatal.hu honlapon található. 
 
Budapest, 2018. augusztus 6. 
 
Kifüggesztés napja: 2018. augusztus 6. 
Levétel napja: 2018. augusztus 21. 
 
 Dr. Szabó Zsolt járási hivatalvezető 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 
 Tóth Sándor 
 osztályvezető 
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