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HIRDETMÉNY 

 

ÚTÉPÍTÉSI 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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 

A kérelem benyújtásának ideje: 2020. november 16. 

Ügyintézési határidő: 30 nap (2020. december 16.) 

A tervezett létesítmények: 

A tervezési terület a 117. – 11126. számú országos közutak csatlakozásánál találha-

tó. A tervezett 11., 12., 13., 14., 15., 16., 21., 22. jelű útcsatlakozások összhossza 

350,34 m. A területen 59 db, merőleges állású, térkő burkolatú várakozóhely és 80 

m, 1,5-2,0 m széles járda készül. 

Érintett hatásterület: Azon ingatlanok területe, amelyeket a létesítmény terület 

igénybevétellel érint, amelyek a tevékenységgel igénybe vett ingatlan tervezési hatá-

rok közötti területével közvetlenül határosak, vagy amelynek kapubejárója az eljárás 

tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül csatlakozik. 

Az engedélyezési eljárás alapjául a ConstReal Mérnöki Iroda Kft. (1117 Budapest, 

Dombóvári út 17-19.) készítette, C 280/2017. tervszámú engedélyezési tervdoku-

mentációja szolgál. 

A beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 

Kormányrendelet 1. melléklete 1.1.66. pontja alapján – mint az M100 autóút, Esz-

tergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó beruházása – 

kiemelt jelentőségű. 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) és (2) bekezdé-

se értelmében a hatóság a meghozott döntéseket hirdetményi úton közli. 

Az eljárás megindításáról a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29./B. § (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott hatásterületen lévő ügyfelek az e törvény vég-

rehajtására kiadott 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése értelmé-

ben hirdetményi úton értesíthetőek. 

 

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 ingat-

lan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban vagy szó-

ban 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 tájé-

koztatás a www.komanyhivatal.hu honlapon, illetve a kormányzati portálon 

https://magyarorszag.hu érhető el. A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüg-

gesztésre, valamint honlapján közzétételre kerül. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja: 2020. november 25. 

 

Levétel napja:        2020. december 1. 

 
Tatabánya, 2020. november 24. 

 

Dr. Kancz Csaba Kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 
 
 
 

  Bényi Balázs 
útügyi szakügyintéző 
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