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Ügyintéző szervezeti 

egység: 

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 

Iktatószám: HE-02/UT/00076-3/2019. 

Ügyintéző: Czankné Kulcsár Anikó 

Telefonszám: +36 (36) 510-305 

Hirdetmény 

építési engedélyezési eljárásában hozott függő hatályú döntésről 

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

pontjában foglaltaknak megfelelően, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény [továbbiakban 2006. 

évi LIII. tv] 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 

Ügy tárgya: Eger, Déli Iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése - Bánki Donát utca 

meghosszabbítása (U-1 j. út) , a Külsősor utca és a 9849/12 hrsz út között 

gyalogút (U-2 j út) építésének, valamint a gyalogúton az Eger-rendező pu. északi 

kijáratánál, a 87 számú vasútvonal 150+23 hm szelvényében vasúti gyalogos 

átkelőhely létesítésének engedélyezési eljárása 

A döntés iktatási száma: HE-02/UT/ 00076-2 / 2019. 

Építtető megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 (3300 Eger, Dobó tér 2.) 

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. 

 Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a 

hatásvizsgálattal érintett terület. 

A tárgyi közlekedési építmények megvalósítása az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban 64/2017. (III.20.) Korm. rendelet) 1. § (1), (2) 

bekezdés a 1. melléklet 5. sora alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. 

A járási hivatal a tárgyi ügyben függő hatályú határozatot hozott, 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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A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. út 26.), továbbá a 

www.heves.gov.hu oldalon. 

 

Ügyintéző neve: Czankné Kulcsár Anikó 

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

 

A 2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése alapján a HE-02/ÚT/00076-2/2019. számú függő hatályú 

határozat közlése minden ügyfél számára jelen hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 

A függő hatályú döntéshez kizárólag akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2019. február hó 14. 

napjáig a tárgyi ügy érdemében nem döntök, vagy az eljárást nem szüntetem meg. 

A hatályba lépő függő hatályú döntés 2019. február 14-től végrehajtható. 

A függő hatályú határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat 2019. február 14-én válik 

véglegessé. 

A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, 2018. február hó 14-ét követő naptól számított 30 

napon belül közigazgatási pert indíthat keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet az elsőfokú 

közigazgatási döntést hozó szerhez a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal eljáró szervezeti 

egységéhez, a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához kell benyújtani vagy ajánlott 

küldeményként postára adni. A jogi képviselő nélkül eljáró félnek a polgári perben és a közigazgatási 

bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017. (XII. 22.) IM [továbbiakban: 21/2017. 

(XII.22.) IM] rendeletben meghatározott keresetlevelet (http://birosag.hu/nyomtatvany-

urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok) kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi 

székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó 

szervnél. A keresetlevelet a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) 

bírálja el.  

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására, végrehajthatóságra nincs 

halásztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelmében 

kérheti a bíróságtól. 

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, 

és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás 

illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.  

Kelt: Eger, az elektronikus tanúsítvány szerint 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 Sztrapkó Attila 

 osztályvezető 

http://kormanyhivatal.hu/hu/heves
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