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Ügyiratszám: BF/UO/NS/A/600/2/2015. Tárgy: Bp. V. ker. Irányi u. - Váci u. 
csomópontban létesült új gyalogos
átkelőhelyek forgalomba helyezése 

Engedélyes: 
Belváros-Lipótváros 
Vagyonkezelő Zrt. (1051 
Budapest, Nádor u. 36.) 

Értesités eliárás meginditásáról 
és helyszíni szemiéről 

Ügyintéző: Ágh né László Ildikó 

473-3524 

Hiv. szám: 31-1310/2015 2015.06.11. 
(BLV Zrt.) 

Telefon: Melléklet: 
Válaszlevelükben kérjük hivatkezzanak iktatószámunkra. 

VÉGZÉS 

A BLV Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 36.)- mint Engedélykérő 
2015. június 25-én érkezett kérelmére .a Budapest Főváros Kormányhivatala Müszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (továbbiakban: BFKH Útügyi Osztály) a 
Budapest, V. ker. Irányi u. -Váci u. csomópontban létesült új gyalogos-átkelőhelyek forgalomba 
helyezésének ügyében eljárás indult. 

l. Értesítés 

Az eljárás megindításáról az alábbiak szerint értesítem: 

Az ügy iktatási száma: BF/UO/NS/A/600/2015. 
Az eljárás megindításának napja: 2015.06.26. 
Az ügyintézési határidő: 21 nap 
A jogerős kijelölő határozat száma: BF/UO/NS/A/115/2/2015. 

Az ügyintézési határidőbe nem számltható időtartamok: 
• a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljárO hatóság kijelölésének 

időtartama, 

• a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a nyilvános vagy olyan adatnak, amelyet valamely 
hatóság, biróság vagy a Magyar Országos Közjegyzöi Kamara jogszabállyal rendszeresitett 
nyilvántartásának tartalmaznia kell, a nyilvántartásból történö beszerzéshez szükséges idő, 

• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól 
az annak teljesftéséig terjedö idő, 

• a szakhatóság eljárásának időtartama, 
• az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
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• a bizonyitékok ismertetésének időtartama, 
• a hatóság müködését legalább egy teljes napra ellehetetlenitő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 
• a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idö, 
• a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
• a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesitéséig terjedő 

időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesitési meghatalmazott és a kézbesitési 
Ogygondnok útján történő közlés időtartama. 

A BFKH Útügyi Osztály irásban postai úton, hirdelményi úton, szóban, valamint jogszabályban 
meghatározott esetekben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot. 
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a 
www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el. 

Tájékoztatom, hogy az Ogyfél az eljárás során nyilatkozatot tehet, vagy a nyilatkozattételt 
megtagadhatja. Az eljárás bármely szakaszában az ogyfél - személyesen vagy meghatalmazoltja úlján 
- betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatol készithet vagy másolatot 
kérhet illetékfizetés ellenében. 

ll. Szemle 

A fentiek szerint meginditott gyalogos-átkelőhelyek forgalomba helyezése keretében szemlét 
rendelek el, melyre az Engedélykérőt, a Tervezőket, kezelöket, üzemeltetöket és egyéb szarvezeteket 
ezúton meghivom. 
A nem ismert Ogyfelek a szemiéről hirdetmény útján értesülnek. 

A szemle idöpontja: 2015. augusztus 6. csütörtök 9:00 óra 
Helyszín: Budapest V. ker. Irányi u.- Váci u. csomópont 

Tájékoztatom az érintett ügyfeleket, hogy a helyszini szemlén részt vehetnek, de megjelenésük - az 
Engedélykérő kivételével - nem kötelező. 

Végzésern ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésern csak az ügy érdemében hozott határozat, 
ennek hiányában az eljárást megszüntetö végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 

INDOKOLÁS 

Az Engedélykérő kérelmére a BFKH Útügyi Osztályán a Budapest, V. ker. Irányi u. - Váci u. 
csomópontban létesült új gyalogos-átkelőhelyek forgalomba helyezésének ügyében eljárás indult. 

Ad. l. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése szerint a hatásterületen élö ogyfeleket és az ügyfélnek 
minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdelményi úton értesitem. Az értesítés tartalmát a 
Ket. 29. § (5) bekezdése alapján határoztam meg.· 

Tájékoztatom, hogy a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglalt időtartamok az ügyintézési határidőbe nem 
számitanak be. 

A Ket. 28/A. § (3) bekezdésére figyelemmel hivtam fel az ügyfelek figyeimét a kapcsolattartás lehetséges 
formáira és adtam tájékoztatását a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint az elektronikus 
tájékoztatás elérhetőségérőL 
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A Ket. 51. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza a nyilatkozattétel re, a 68. § az iratbelekintésre vonatkozó 
rendelkezést. 

Ad. ll. 

A tényállás tisztázása érdekében helyszini szemlét rendeltem el. A szemle során tapasztalt 
megállapltások alapján hozom meg döntésemet 

A szem le megtartásáról a Ket. 56. § (1) bekezdése rendelkezik. 

Az ügyfeleket a Ket. 49. § (1) bekezdés alapján tájékoztattam az elrendelt szemlén való részvétel 
lehetőségéről. 

Ad. l. és Ad. ll. 

Az eljárás megindításáról szóló értesítő végzést és a szemlét elrendelő végzést a Ket. 73. § (3) 
bekezdése alapján foglaltam egy dokumentumba. 

A BFKH Útügyi Osztály jogállását a módositott, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 
20.) Karm. rendelet 4. § (1) bek. c) pontja határozza meg. 

Jelen végzést a 263/2006. (XII. 20.) Karm. rendelet 4. § (5a) bekezdés 25. pontjában biztositott 
jogkörben eljárva, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 
(XII.21.) KM rendelet elölrásait figyelembe véve a kérelem benyújtásakor hatályos Ket. 20.§ (1), 29.§ 
(1), 71.§ (1), 102. § (1) és 104. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 
98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. 

Kifüggesztés napja: 2015. július 14. 
Levétel napja: 2015. július 30. 

dr. György István kormánymegbizott megblzásából 

Balassa Bálint sk. 
osztályvezető 


