
 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 

KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu  

B P / 0 8 0 1 / 0 0 0 8 2 5 - 3 / 2 0 2 2 .  S Z .  H I R D E T M É N Y  
VASÚTI ÁTJÁRÓ MEGSZÜNTETÉSI ELJÁRÁSBAN HOZOTT DÖNTÉSRŐL 

ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉS TELJES ELJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉSRŐL 
 

I. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § alapján az alábbi 
döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 

Ügy tárgya: 135 sz. Békéscsaba – Szeged vasútvonal 1130+01 hm 
szelvényben lévő szintbeni közúti-vasúti átjáró 
megszüntetésének engedélyezési eljárása 

Építtető megnevezése: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

 1134 Budapest, Váci út 45. 

Az eljárás megindulásának napja:  2022. július 8. 

Ügyintéző neve: Gátay Zoltán 

Hivatali elérhetősége: Telefon: +36 1 815 9687 

 e-mail: gatay.zoltan@bfkh.gov.hu 

Érintett hatásterület:  Békéscsaba Megyei Jogú Város 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. 

A döntés ügyiratszáma: BP/0801/00825-2/2022. 

Az ügyintézési határidő:  42 nap (Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy 
Kkt. szerinti engedélyezése) 
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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. július 13. 

Levétel napja:   2022. július 19. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 
 
 

dr. Sára Botond  
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bognár Géza 
osztályvezető 


		2022-07-12T14:25:33+0200
	SD-DSS Signature id-fc0c426ee44d121038310b2c9380aa7c


		2022-07-12T14:25:33+0200
	SD-DSS Signature id-fc0c426ee44d121038310b2c9380aa7c




