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BP/0802/00019-4/2021. sz. Hirdetmény 
eljárás megindításáról 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról  

és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 

valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem 

az érintett ügyfeleket: 

 

Ügy tárgya: Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó kerékpáros útvonal 

fejlesztéséhez kapcsolódó, B030 jelű, MÁV Rákosrendező 

vasútállomás vágányai feletti, és B036 jelű, M3 autópálya felüljáró 

rámpa műtárgy építési engedélye 

Iktatási száma: BP/0802/00019/2021. 

Ügyintéző neve: Varga Ádám 

Hivatali elérhetősége: telefon: (1) 4741-796 

Építtető megnevezése: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen működő 

 Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach S. utca 19-21.) 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

Érintett hatásterület: Hatásterületnek minősül azon ingatlanok területe, amelyeket a 

tervezett tevékenység terület-igénybevétellel érinti, vagy amely a 

tevékenységgel igénybevett ingatlan tervezési határok közötti 

területével közvetlenül határos, vagy amelynek a kapubejárója az 

eljárás tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül csatlakozik. 

 

 

Az eljáró hatóság döntése az érintett ügyfelek részére a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos 

Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálynál (1138 Budapest, Váci út 188.) az ügyintézőnél hivatali 

ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető. 

 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás  

a www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest honlapon található. 

 

A döntést, a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon kell közöltnek tekinteni.  
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Döntésem a közléssel végleges, ellene államigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs.  

A határozat bírósági felülvizsgálata iránt – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat  

a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság előtt. A keresetlevél elektronikus formában nyújtható be a 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül. 

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben azonban kérhető a 

tárgyalás megtartása. A peres eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. 

 

Kifüggesztés napja: 2021. január 26. 

Levétel napja:  2021. február 1. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Máté Éva 

osztályvezető 

 

 

                                                                            helyett: 

               Dákay Gergely 

              hídügyi szakügyintéző 
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