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HIRDETMÉNY 
 

ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SZÜNETELÉSÉRŐL 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pont-

jában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás megindításról értesítem az 

érintett ügyfeleket. 

Építtető: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fénye Elek u. 7-13.) 

A kérelem benyújtásának ideje: 2022. augusztus 11. 

A szünetelés iránti kérelem benyújtásának ideje: 2022. október 3. 

Ügyintézési határidő: 

55 nap, amelybe nem számít bele az eljárás szüneteltetésének időtartama. 

A tervezett létesítmény ismertetése: 

Bajnán, a 1105. számú országos közút, 14+060,75-14+097,1 km szelvények között, szelvényezés sze-

rinti bal oldalon autóbuszöböl készült és a 14+117,25 km szelvényben, középszigettel és jelzőlámpás 

forgalomirányítással ellátott 3,0 m széles gyalogos-átkelőhely létesült. A Hősök tere 13. házszám előtt, 

az országos közút 15+172 km szelvényében és a Kossuth Lajos utca 58-61. házszámok között, az or-

szágos közút 15+625 km szelvényben, középszigettel ellátott 3,0 m széles gyalogos-átkelőhely léte-

sült. 

Érintett hatásterület: 

Azon ingatlanok területe, amelyeket a létesítmény terület igénybevétellel érint, amelyek a tevékeny-

séggel igénybe vett ingatlan tervezési határok közötti területével közvetlenül határosak, vagy amely-

nek kapubejárója az eljárás tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül csatlakozik. 

Az engedélyezési eljárás alapjául a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igaz-

gatóság (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/C.) készítette, 13-14/2020. munkaszámmal, 2020. szept-

ember hónapban kelt engedélyezési tervdokumentációja szolgál. 

Az eljárás szüneteléséről szóló döntés: KE/044/00386-12/2022 

A döntés meghozatalának napja: 2022. október 4. 

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

mányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán 

(2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyez-

tetett 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 tájékoztatás a 

www.komanyhivatal.hu honlapon, illetve a kormányzati portálon https://magyarorszag.hu érhető el. 

A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint honlapján közzétételre kerül. 
 

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja:     2022. október 5. 

Levétel napja:               2022. október 21. 
 

Tatabánya, kelt az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 
 

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából: 

                  Bényi Balázs 

             útügyi szakügyintéző 
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