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HIRDETMÉNY 
 

FORGALOMBA HELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 

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: Activum Tax Adótanácsadó Kft. 

1031 Budapest, Dósa utca 27. 2. em. 1. 

A kérelem benyújtásának ideje: 2021. január 14. 

Ügyintézési határidő: 2021. március 10. 

Az elkészült létesítmény ismertetése: 

Hatóságom által KE-06/UT/00235-16/2020. ügyszámon, 2020. június 10-én kelt 

építési engedély és az ezzel jóváhagyott, De-Ma Projekt Kft. készítette, 

DE2379/2020. munkaszámú, 2020. májusi dátumú engedélyezési tervdokumentá-

ciója alapján: 

Az építtető kereskedelmi célú létesítmények megvalósítását tervezi az Áchim András 

utca – Tesco – Shell üzemanyagtöltő állomások melletti, korábban buszvégállomás-

nak kiépült telkeken. Az előző területen az Áchim András utca felől útcsatlakozás 

készült, ezért az utca park felőli oldalának szélesítésére és a Tesco felőli oldalon jár-

da építésére került sor. A Tesco felőli oldalon az autóbuszöböl megszűnt. 

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

Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasz-

tóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) az ügyin-

tézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megte-

kinthetőek. 

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban 

nyilatkozatot tehetnek. 
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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. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja: 2021. január 18. 

 

Levétel napja:           2021. február 3. 

 
Tatabánya, kelt az elektronikus bélyegző szerinti időpontban. 

 
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 
 
 

    Bényi Balázs 
         útügyi szakügyintéző 
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