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KE-06/UT/000658-7/2019. SZ. HIRDETMÉNY 

HÍD KIVITELI TERV JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSÁBAN DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88. § (1) 
bekezdés c) pontja és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruhá-
zások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tör-
vény 2. § (1) bekezdése alapján, az alábbi közigazgatási hatósági eljárásban megho-
zott döntésről értesítem az érintett ügyfeleket: 

Ügy tárgya: EuroVelo 6 kerékpáros útvonal, Esztergom-Dömös közötti szakaszán, 
a Pilismarót Szobi rév-Dömös közötti részszakaszon (PST: B001.05), 3 
db híd kiviteli tervének a jóváhagyása 

A döntés ügyszáma: KE-06/UT/00658-6/2019 

A döntés meghozatalának napja: 2019. december 19. 

Építtető megnevezése: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

                                     1134 Budapest, Váci út 45. 

Érintett hatásterület:A tervezési szakaszon lévő ingatlanok területe, amelyeket a 
megvalósult helyi közút terület-igénybevétellel érint, vagy amelyek a tevékenységgel 
igénybe vett ingatlan tervezési határok közötti területével közvetlenül határosak, 
vagy amelynek kapubejárója az eljárás tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül 
csatlakozik. 

Tárgyi útépítési eljárás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-
ségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 
(XII.6.) Kormányrendelet 1. és 1/a. mellékletek, 1.199. és 1.56. pontja szerint 
az „EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka-Dömös, Budapest-
Szentendre, Budapest-Dunakeszi, Budapest-Érd-Százhalombatta szakaszok)” 
kiemelt beruházásnak számítanak. Tárgyi szakasz a Rajka-Dömös közötti sza-
kasz részét képezi. 

Az eljáró hatóság döntése az érintett ügyfelek részére a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osz-
tályán (2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási 
időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető. 

Ügyintéző neve: Bényi Balázs 

Hivatali elérhetősége: Telefon: 34/513-123 

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon kell közöltnek tekin-
teni. 

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat hirdetményi úton 
történő közlésétől, 2019. december 25-től számított 30 napon belül közigazgatási 
pert indíthat, keresetlevél benyújtásával az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bí-
róság előtt. 

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
13. §-a állapítja meg. 
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A keresetlevelet a KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához (2800 Tatabánya, 
Táncsics Mihály út 1/d.) – de a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak 
(továbbiakban: Bíróság) 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 Bíróság bírálja el. 

A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság 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 Bíróságnál kell benyújtani, ha azt nem a keresetlevél-
lel együtt nyújtják be. 
 
Tatabánya, 2019. december 19. 
 

 

Hajasné dr. Hertelendi Valéria hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

                                    Bényi Balázs 
        útügyi szakügyintéző 

 
Kifüggesztés napja: 2019. december 20. 

Levétel napja:  2019. december 30. 
 
dátum:                                                             aláírás: 
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