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HIRDETMÉNY 
 

FORGALOMBA HELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL  

ÉS FÜGGŐ HATÁLYÚ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tör-

vény (Ákr.) 88. § (1) bek. c) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazga-

tási hatósági eljárás megindításról értesítem az érintett ügyfeleket: 

Építtető: Nyergesújfalu Város Önkormányzata 

 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106. 

A kérelem benyújtásának ideje: 2019. október 18. 

Ügyintézési határidő: 55 nap. 

A kiépített létesítmény ismertetése: 

A terület közúti kapcsolata a 10 sz. főút 50+768 km szelvényben lévő osztályozó sá-

vos csomópont, melytől kezdődően kb. 245 m hosszú meglévő aszfaltburkolatú út 

található és ehhez kapcsolódik az „A” jelű út. Az „A” jelű út hegy felöli végénél, szel-

vényezés szerinti jobb oldalához csatlakozik a tárgyi „B/2” jelű út, ami 161,76 m 

hosszú aszfaltút, 6,5 m burkolatszélességgel, egyoldali lejtéssel, kétoldali 1-1 m szé-

les zúzottkő padkával, nyílt vízelvezető árokkal, az út 0+145,07 km szelvény szelvé-

nyezés szerinti bal oldalán lévő útcsatlakozás a hulladékudvar megközelítését szol-

gálja. 

A kivitelező a Mapex-Bau Kft. (2536 Nyergesújfalu, Sánc utca 1.) volt. A közlekedési 

létesítmény műszaki átadás-átvétele 2016. május 13-án megtörtént. 

Érintett hatásterület: 

Azon ingatlanok területe, amelyeket a létesítmény terület igénybevétellel érint, ame-

lyek a tevékenységgel igénybe vett ingatlan tervezési határok közötti területével köz-

vetlenül határosak, vagy amelynek kapubejárója az eljárás tárgyát képező útsza-

kaszhoz közvetlenül csatlakozik. 
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Az engedélyezési eljárás alapjául hatóságom által KE/UT/NS/A/352/22/2014. 

ügyszámon, 2014. október 15-én kelt építési engedély és az ezzel jóváhagyott, Útvo-

nal Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Sugár u. 11.) készítette, 

ENG_2135/2014. munkaszámú, 2014. májusi dátumú engedélyezési tervdokumen-

tációja szolgál. 

A függő hatályú döntésről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29./B. § (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott hatásterületen lévő ügyfelek az e törvény vég-

rehajtására kiadott 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése értelmé-

ben hirdetményi úton értesíthetőek. 

A függő hatályú döntés ügyszáma: KE-06/UT/00599-2/2019 

A függő hatályú döntés szerinti határidő: 2019. december 12. 

A függő hatályú döntés véglegessé válásáról is hirdetményi úton értesítem az érin-

tett ügyfeleket. 

Az ügy iratai és a tervdokumentáció az érintett ügyfelek részére a Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési 

és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) 

az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – 

megtekinthetőek. 

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban 

nyilatkozatot tehetnek. 

A hatóság írásban postai úton, a Hivatali kapu rendszeren, az „e-papír” szolgáltatás 

útján, hirdetményi úton, valamint szóban tart kapcsolatot. 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájé-

koztatás a www.komanyhivatal.hu honlapon, illetve a kormányzati portálon 

https://magyarorszag.hu érhető el. 

A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint honlapján közzété-

telre kerül. 

Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy az építési eljárás keretében, az Ákr. 68. § (1) 

bekezdése alapján 

2019. NOVEMBER 19-ÉN (KEDDEN) 13:00 ÓRAKOR 

helyszíni szemlét tartok. 

A találkozás helyszíne: 

Nyergesújfalu, Ipari Park, A – B/3 jelű utak csatlakozásánál. 

A bejárással kapcsolatban a következő tájékoztatást adom: 

http://www.komanyhivatal.hu/
https://magyarorszag.hu/
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 Az értesítetteknek a helyszíni szemlén való megjelenése az Ákr. 61. § (1) 

bekezdése alapján az Építtető kivételével nem kötelező. Távolmaradásuk az 

eljárási cselekmény megtartását nem akadályozza. 

 Az érintettek észrevételeiket előzetesen írásban, vagy a szemlén szóban, illetve 

írásban előadhatják. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja: 2019. október 24. 

 

Levétel napja:           2019. november 19. 

 
Tatabánya, 2019. október 22. 

 
Hajasné dr. Hertelendi Valéria hivatalvezető nevében és megbízásából: 
 

 

  
 
 

Bényi Balázs 

útügyi szakügyintéző 
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