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B P / 0 8 0 1 / 0 1 0 4 4 - 6 / 2 0 2 2 .  S Z .  H I R D E T M É N Y  

FORGALOMBA HELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN HOZOTT DÖNTÉSRŐL,  

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL, TELJES ELJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉSRŐL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉRŐL 

I. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § és az 

utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012.  

(V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló  

2006. évi LIII. törvény alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 

 

Ügy tárgya:  67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 

2×2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének 

megvalósítása beruházásban a 67. sz. főút 42+684,67 - 

45+826,53 km szelvények közötti szakasz (Kaposfüred elkerülő) 

forgalomba helyezése 

Az ügy iktatószáma:   BP/0801/01044/2022. 

Építtető megnevezése:  NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)  

Ügyintéző neve: Szécsényi-Nagy Gergely  Szikszai Tamás 

Hivatali elérhetőségeik: Telefon:  +36 1 474 1737 +36 1 474 1748 

e-mail: szecsenyi-nagy.gergely@bfkh.gov.hu 

 szikszai.tamas@bfkh.gov.hu 

Érintett hatásterület:  Somogy megye területén Kaposvár közigazgatási területe 

Az eljáró hatóság döntését az érintett ügyfelek Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és 

Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztályán (1138 Budapest, Váci út 188.), az 

ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetik. 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a 

www.kormányhivatal.hu honlapon található. 

II. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontja, az Ákr. 68. § (1) 

bekezdése alapján a fenti tárgyú eljárás megindításáról az alábbiak szerint értesítem az érintett 

ügyfeleket. 

Az eljárás indulásának napja:  2022. november 17. 

Ügyintézési határidő: 30 nap 
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Helyszíni szemle elrendelés   

iktatószáma: BP/0801/01044-5/2022. 

 
A szemle időpontja: 2022. december 7. (szerda) 11 óra 00 perc 

A szemle helyszíne: a 6709 j. út keresztezésénél (Állomás utca) megépült 

különszintű csomópont Kaposfüred településrész felőli 

lehajtó ága („A” csomóponti ág)  

 

Tájékoztatom, hogy az eljárás során az ügyfél nyilatkozatot, észrevételt tehet, az eljárás bármely 

szakaszában és annak befejezését követően is – személyesen vagy meghatalmazott útján – az eljárás 

során keletkezett iratba betekinthet. Az iratbetekintés folyamán az arra jogosult másolatot, kivonatot 

készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet 

a hatóság kérelemre hitelesít. 

Kifüggesztés napja: 2022. november 21. 

Levétel napja:  2022. november 27. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 dr. Sára Botond főispán megbízásából: 

 Bognár Géza 

 osztályvezető 
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