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ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY 

 

 

Ügyiratszám: 50BP-1530/5/2011. 
Ügyintéző: Kosztyu Anikó 
Telefon: 06-1-459-49-74 
E-mail: kosztyu.aniko@bfkh.hu
  

Tárgy: HIRDETMÉNY 
Budapest XIV. kerület, 29834/3 helyrajzi szám 
alatti ingatlan. 
A Kormány által rendeletben meghatározott 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházás: Budapesti elővárosi vasútvonalak 
rekonstrukciója.  
Budapest Nyugati pu. (kiz.) – Rákosrendező (kiz.)
vonalszakaszon Hungária krt. vasúti megállóhelyen
perontetők, lépcsőtetők és liftfelépítmény, valamint
a Városligeti elágazásnál forgalomirányító központ
építésére irányuló kérelem ügyében értesítés az
eljárás megindításáról. 

Ügyfél neve: Nemzeti Infrastruktúra   
 Fejlesztő Zrt  
Ügyfél címe: 1134 Budapest, Váci út 45. szám  

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban Hivatal) hatáskörében eljárva a következő 
hirdetményi úton történő tájékoztatást adom: 

H I  R D E T M É N Y 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a 
továbbiakban Ket.) 80. § (1) bekezdésének d) pontja alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 
a tárgyi ügyben az építési engedélyezési eljárást megindítottam. 

Az eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala (1088 Budapest, Váci u. 62-64. szám) 
Építésügyi Főosztály (1088 Budapest, József krt. 6. szám) 

Az ügyintéző neve: Kosztyu Anikó  
Az ügyintéző elérhetősége: BFKH Építésügyi Főosztály  

1088 Budapest, József krt. 6. szám, földszint 53. számú iroda 
Tel.: 06-1-459-49-74 
e-mail: kosztyu.aniko@bfkh.hu 

Az ügy száma: 50BP-1530/2011. 
Az ügy tárgya: Budapest XIV. kerület, 29834/3 helyrajzi szám alatti ingatlan. 

Budapest Nyugati pu. (kiz.) – Rákosrendező (kiz.) vonalszakasz. 
Hungária krt. vasúti megállóhelyen perontetők, lépcsőtetők és 
liftfelépítmény, valamint a Városligeti elágazásnál forgalomirányító 
központ építésére vonatkozó építésügyi hatósági engedély iránti 
kérelem. 

Kérelmező:  Magyar Állam javára és nevében eljárva a Nemzeti Infrastruktúra 
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Fejlesztő Zrt (cégjegyzékszám: Cg.01-10-044180, cég székhelye: 1134 
Budapest, Váci út 45. szám, a cég rövidített elnevezése: Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, a cég képviseletében önállóan eljárni 
jogosult: Orosz Ferenc vezérigazgató) 

Személyes ügyintézés a Hivatal Építésügyi Főosztályának (1088 Budapest, József krt. 6. szám) 
működési idején belül – lehetőség szerint előzetesen telefonon egyeztetett időpontban – hétfői 
napokon: 1300 órától -1600 óráig, szerdai napokon: 900 órától -1600 óráig. 

A tárgyi közigazgatási hatósági üggyel kapcsolatosan személyesen vagy postai úton az iratok, 
beadványok leadásának helye/címe: Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci u. 
62-64. szám). 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás ideje alatt az Ügyfél az engedélyezés tárgyát dokumentáló 
építészeti-műszaki tervdokumentációba – ügyféli jogállásának igazolását és annak ellenőrzését 
követően - a Hivatal Építésügyi Főosztályán (1088 Budapest, József krt. 6. szám) ügyfélfogadási időben 
tekinthet be.  

Budapest, 2011. június 01. 

 dr. Pesti Imre 
 Kormánymegbízott nevében és felhatalmazásával:
  
  
  
 Pethőné dr. Kiss Judit sk. 
 főosztályvezető 

 

 

 

 

A hirdetmény kifüggesztésének a napja: 2011. június 15. 

A hirdetmény levételének a napja: 2011. július 01. 


