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HIRDETMÉNY 

 
ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL 

 

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

bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalom-

ba 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: M100 autóúthoz kacsolódó közlekedési létesítmények 

(út, híd) építési- és megszüntetési engedélyezése – VI. 

szakasz: 

 1117. számú összekötő út felújítása 

 új körforgalmú csomópont kialakítása a 1111. jelű 
út csatlakozásában 

A döntés ügyszáma: KE-06/UT/00599-38/2020 

A döntés kelte: 2020. december 12. 

Építtető megnevezése: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

1134 Budapest, Váci út 45. 

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

félfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető. 

 

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. melléklet, 1.1.66. pontja alapján – mint az M100 autóút, 

Esztergom és M1 autópálya közötti szakaszához kapcsolódó beruházása – kiemelt 

jelentőségű. 

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. 

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 

 

A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint honlapján közzété-

telre kerül. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja: 2020. december 14. 

 

Levétel napja:        2020. december 21. 

 
Tatabánya, kelt az elektronikus bélyegző szerinti időpontban. 

 
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

  

 
Bényi Balázs 

útügyi szakügyintéző 
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