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Levétel: 2020. február 3-án 

 

Ügyintéző szervezeti 

egység: 

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 

Iktatószám: HE-02/UT/00012-7/2020. 

a HE-02/UT/00652/2019. számú ügy folytatása 

Ügyintéző: Kalán Róbert 

Telefonszám: +36 (36) 510-305 

 

 

Hirdetmény 

útépítés engedélyezési eljárásában hozott döntésről 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 88. § c) 

pontjában foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján 

az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 

Ügy tárgya: Eger, 2504 jelű Eger-Bogács összekötő út (Vécseyvölgy u.) - Gárdonyi G. 

utcai csomópont átépítésének és gyalogos átkelő-helyek kijelölésének 

engedélyezési eljárása 

A döntés iktatási száma: HE-02/UT/00012-6/2020. 

Építtető megnevezése: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 

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

létesítmények terület-igénybevétellel érintenek, melyek az építés területével 

közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel 

közvetlenül érintett szakaszokhoz csatlakozik. 

 Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a 

hatásvizsgálattal érintett terület. 

Az Egri Járási Hivatal a tárgyi ügyben döntést hozott és az Eger, 2504 jelű Eger-Bogács összekötő út 

(Vécseyvölgy u.) - Gárdonyi G. utcai csomópont átépítését és gyalogos átkelő-helyek kijelölését 

engedélyezte. A döntés az érintett ügyfelek részére a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos út 

26.) az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető. 
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Ügyintéző neve: Kalán Róbert 

Hivatali elérhetősége: Telefon: +36 36/510-305 

A hirdetményi úton értesülők számára a HE-02/UT/00012-6/2019. számú döntést e hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik napon – 2020. január 31-én – kell közöltnek tekinteni.  

A közlést (kézbesítést) követő naptól számított 15 napon belül a döntéssel szemben 

fellebbezésnek van helye.  

A Heves Megyei Kormányhivatalnak címzett fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához kell 

benyújtani. 

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag 

összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy 

érdeksérelemre lehet hivatkozni. 

A fellebbezési eljárás díjköteles. A fellebbezési díj befizetésének megtörténtét a fellebbezési kérelem 

benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. 

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály hirdetőtábláján (3300 Eger, Kossuth L. út 

26.), valamint a www.heves.gov.hu oldalon. 

Kelt: Eger, az elektronikus tanúsítvány szerint 

Gombály László, az Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából: 

 

 Sztrapkó Attila 

 főosztályvezető 

http://kormanyhivatal.hu/hu/heves
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