
 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
 

 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; tel: (34) 513-122, 513-123; e-mail: utugy.meff@komarom.gov.hu 
Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF; www.kormanyhivatal.hu 

Iktatószám: KE/044/00710-12/2021 

Tárgy: Tata, Baji út melletti kerékpárút 

forgalomba helyezésének az engedélyezé-

se 

Ügyintéző: Bényi Balázs 

Telefonszám: 34/513-123 
 

HIRDETMÉNY 
 

FORGALOMBA HELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 

DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően és az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kor-

mányrendelet 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem 

az érintett ügyfeleket: 

Ügy tárgya: Tata, Baji út melletti kerékpárút forgalomba helyezésé-

nek az engedélyezése 

A döntés ügyszáma: KE/044/00710-11/2021 

A döntés kelte: 2021. december 21. 

Építtető megnevezése: Tata Város Önkormányzata 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 

Érintett hatásterület: Azon ingatlanok területe, amelyeket a tervezett tevé-

kenység terület-igénybevétellel érint, amelyek a tevé-

kenységgel igénybe vett ingatlan tervezési határok kö-

zötti területével közvetlenül határosak, vagy amelynek 

kapubejárója az eljárás tárgyát képező útszakaszhoz 

közvetlenül csatlakozik. 

Az eljáró hatóság döntése az érintett ügyfelek részére a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztályán (2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) az ügyintézőnél hivatali ügy-

félfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető. 

Jelen döntés – a kérelmező ügyfél kivételével – hirdetményi úton kerül közlésre. 

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek 

tekinteni. 
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A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, az a hirdetményi úton történt köz-

léssel végleges. 

A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől, 2022. 

január 6-tól számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél 

benyújtásával. 

A szakhatósági döntést sérelmező ügyfél is csak az eljárást befejező döntés kapcsán 

indíthat közigazgatási pert. 

A keresetlevelet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához (2800 

Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/d.) – de a Győri Törvényszéknek (9021 Győr, Szent 

István u. 5., továbbiakban: Törvényszék) címzetten – kell benyújtani. A jogi 

képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag 

elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül 

elektronikus űrlap használatával köteles benyújtani. A keresetlevelet a Törvényszék 

bírálja el. 

A Törvényszék az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem 

kérte tárgyalás tartását és azt a Törvényszék sem tartja szükségesnek. Tárgyalás 

tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Törvényszék 

döntése szerint kell megfizetni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs ha-

lasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály el-

rendelését kérheti. Az erre vonatkozó kérelmet a Törvényszéknél kell benyújtani, ha 

azt nem a keresetlevéllel együtt nyújtják be. 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus 

tájékoztatás a www.komanyhivatal.hu honlapon érhető el. 

A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint honlapján közzété-

telre kerül. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja: 2021. december 22. 
 

Levétel napja:            2022. január 7. 
 

Tatabánya, kelt az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 
 

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 
 

  Bényi Balázs 
  útügyi szakügyintéző 
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