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ÉTDR azonosító: 202200192250 
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ÉTDR iktatószám: KE/ETDR-027/2283-34/2022 

Ügyintéző: Magyar-Nagy Mariann 

Kapcsolat: 34/795-680 

magyar-nagy.mariann@komarom.gov.hu 

Tárgy: Sopron, Fő tér 6-8.sz. és 192, 193, 196 és 

197 hrsz. alatti ingatlanokon elkészült „Múzeum-

negyed” használatbavételi engedélyezési eljárása  

- döntés hirdetményi úton történő közlése. 

 

HIRDETMÉNY 

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

valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 

és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján, a tárgyi használatbavételi 

engedélyezési eljárásban hozott döntés hirdetményi úton történő közlésének van helye az alábbiak szerint: 

 

Az ügy tárgya: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 

Sopron, Fő tér 6-8.sz. és 192, 193, 196 és 197 hrsz. alatti 

ingatlanokon elkészült „Múzeum-negyed” használatbavételi 

engedélyezési eljárása  

Az ügy ÉTDR iktatószáma: KE/ETDR-027/2283/2022  

A döntés száma: KE/ETDR-027/2283-33/2022 

A döntés kelte: 2022. december 15. 

Eljáró hatóság megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Örökségvédelmi Osztály 

A hirdetmény kifüggesztésének és 

közzétételének napja: 

2022. december 19. 

Levétel napja: 2022. december 23.        

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

Tájékoztatás: 

Hatóságom a tárgyi ügyben 2022. december 15-én KE/ETDR-027/2283-33/2022 számon döntést hozott, 

amely döntéssel szemben közigazgatási per indítható a Győri Törvényszéknél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül.  

A keresetlevelet az eljáró hatósághoz - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.) - kell benyújtani.  

A jogi képviselővel eljáró személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

elektronikus úton, az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a 

keresetlevelet. 

A keresetlevél benyújtására elektronikus úton az IKR rendszeren keresztül, a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatalnak címzett elektronikus űrlap benyújtása útján van lehetőség. Az IKR rendszer az ügyfelek 

részére az alábbi úton érhető el: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ 
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. 
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A KE/ETDR-027/2283-33/2022 ÉTDR iktatószámú határozat megtekinthető a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályán (Tatabánya, Bárdos 

László u. 2.) előre egyeztetett időpontban, vagy a döntésbe a hatóság az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 33. §-a és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 23. §-a szerint biztosít betekintést. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése 

értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az 

elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be. 

Az Ákr.88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint 

honlapján közzétételre kerül. 

A kiadmányozási jogom a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kiadmányozási rendjéről szóló 9/KMB/2020.(IV.01.) számú 

utasításán alapul.  

Tatabánya, 2022. december 16. 
 

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából: 
 

 

Magyar-Nagy Mariann 
osztályvezető 
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