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ÚTÉPÍTÉSI ELTÉRÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN HOZOTT ELJÁRÁS MEGINDÍTÓ ÉS  

TELJES ELJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉSRŐL 

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:  Az M44 gyorsforgalmi út Nagykőrös – Tiszakürt (0+000 

– 31+119,52 km szelvények) közötti szakasz útépítési 

engedélytől való 1. számú eltérés engedélyezése 

Az eljárást megindításáról és teljes eljárásra 

való áttérésről szóló végzés iktatószáma: BP/0801/00912-3/2022. 

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

Az eljárás indulásának napja:  2022. szeptember 3. 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

Ügyintéző neve: Szécsényi-Nagy Gergely  

Hivatali elérhetősége: telefon: (1) 4741-737  

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

Érintett hatásterület:  Nagykőrös 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. 

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. szeptember 8. 

Levétel napja:  2022. szeptember 14. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 dr. Sára Botond főispán megbízásából: 

 Bognár Géza 

 osztályvezető 
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