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ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI  ELJÁRÁS SORÁN TARTANDÓ HELYSZÍNI SZEMLÉRŐL ÉS KÖZMEGHALLGATÁSRÓL 

Ügyiratszám: BF/UO/NS/A/28/7/2016. 
 

 Tárgy: A következő, Budapesten 
rendezendő vizes 
világbajnoksághoz kapcsolódóan a 
pesti rakpart északi irányban 
történő rendezésére, gyalogos és 
kerékpáros út kialakítására 
vonatkozó útépítési engedélyezési 
eljárás ügye. 
Értesítés helyszíni szemléről, 
közmeghallgatásról. 

Ügyintéző: Csontos Péter,        Hiv. szám: 11/11/2016.1.4.  
Kovácsné Bajnóczi Rita 

Telefon: 473-3516   Melléklet:  
   Válaszlevelükben kérjük hivatkozzanak iktatószámunkra. 

 
 
 
 

V É G Z É S  
 
 
 
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) meghatalmazása alapján eljáró  
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  megbízásából az FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 
Budapest, Lövőház u. 37.), mint Kérelmező  2016. január 6-án érkezett kérelmére „A következő, 
Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányban történő 
rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására” vonatkozóan útépítési engedélyezési eljárás 
indult Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztályán (továbbiakban: BFKH Útügyi Osztály). 
 
Az eljárás a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

 
szóló 2015. évi XXXIII. 

törvény, és a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, 
valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok 
meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, alapján kiemelt ügy. 
 
I. Értesítés eljárás megindulásáról 
 
Az eljárás megindulásának napja:  2016.01.07. 
Az ügy iktatási száma:  BF/UO/NS/A/28/2016.     
Ügyintézési határidő: 5 nap 
 
Ügyintéző neve: Csontos Péter 
Hivatali elérhetősége: Telefon: (06/1)  473-3516 

A Felügyelőség írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott 
esetekben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot. 
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Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a 
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirdetmenyek   honlapon érhető el. 
 
Tájékoztatom, hogy az ügyfél az eljárás során nyilatkozatot tehet, vagy a nyilatkozattételt 
megtagadhatja. Az eljárás bármely szakaszában az ügyfél – személyesen vagy meghatalmazottja útján 
– betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot 
kérhet illetékfizetés ellenében. 
 
 
II. Értesítés helyszíni szemléről 

A fentiek szerint megindított hatósági eljárás keretében szemlét rendelek el, 

melyre az eljárásban érintetteket ezúton meghívom. 

A szemle időpontja: 2016. január 27. (szerda) 10.00 óra. 

A találkozás helyszíne: Budapest, XIII. ker. Árpád híd alatti partszakasz északi oldal. 

Tájékoztatom az érintett ügyfeleket, hogy a helyszíni szemlén részt vehetnek, de megjelenésük – az 

Engedélykérő kivételével – nem kötelező. 

 
III. Közmeghallgatás 

A fentiek szerint megindított hatósági eljárás keretében közmeghallgatást tartunk, 
melyre az eljárásban érintetteket ezúton meghívom. 
 

A közmeghallgatás időpontja: 2016. január  27. (szerda)  14.00 óra 
 

A közmeghallgatás helyszíne: BFKH Útügyi Osztály tárgyalóterme 

Budapest III. ker. Mozaik u. 5. III. emelet. 

 
Felkérem a meghívottakat, hogy észrevételeiket, nyilatkozataikat a közmeghallgatáson adják elő. A 
közmeghallgatásról hangfelvétel készül. 
 
 
Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, 
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 
 
 

I N D O K O L Á S  
 
 
A Kérelmező a tárgyi ügyben kérelmet nyújtott be a BFKH Útügyi Osztályra. 
 
A kérelem és a benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy az útépítési engedélyezési 
eljárás a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

 
szóló 2015. évi XXXIII. 

törvény, és a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, 
valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok 
meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, alapján kiemelt ügy. A Felügyelőség az 
eljárást ezen jogszabályok előírásai alapján folytatja le. 
 
I. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja szerint az eljárás megindításáról a kérelemre indult 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirdetmenyek
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eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a 
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell. Az értesítés tartalmát a Ket. 29. § (5) 
bekezdése alapján határoztam meg.  
 
 
II. 
 
A tényállás tisztázása érdekében a Ket. 56. § (1) bekezdésének figyelembevételével helyszíni szemlét 
rendeltem el. A szemle során tapasztalt megállapítások képezik alapját döntésünknek.  
 
Az eljárás megindításáról szóló értesítő végzést és a szemlét elrendelő végzést, a Ket. 73. § (3) 

bekezdése alapján foglaltuk egy okiratba. 

 
III. 
 
A közmeghallgatást a Ket. 63.§ (1) b) pontja és (4) bekezdése alapján tartjuk.  
 
A Ket. 28/A. § (3) bekezdésére figyelemmel hívtam fel az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges 
formáira és adtam tájékoztatását a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint az elektronikus 
tájékoztatás elérhetőségéről. 
 
A Ket. 51. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza a nyilatkozattételre és a 68. § az iratbetekintésre 
vonatkozó rendelkezést. 
 
Tájékoztatom, hogy a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján a hiánypótlásra, illetve a tényállás 
tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az 
ügyintézési határidőbe nem számít be. 
 
Végzésemet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.29.§ (7) bekezdés, az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. 

rendelet 3.§, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 

21.) KM rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján adtam ki. 

A BFKH Útügyi Osztály hatásköre a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 4. § (5) bekezdésén, illetékessége a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdésén alapul. 

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 
98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. 
 
Kifüggesztés napja: 2016. január 21. 
Levétel napja: 2015. január 27. 
 
Budapest, 2016. január 15. 
 
 
dr. György István kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 Balassa Bálint sk. 

 osztályvezető 
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Nyomtatott formában kapják: 

1. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.  1024 Budapest, Lövőház u. 37. 
2. Budapest Főváros Önkormányzata   1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
3. Bp. XIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  1139 Budapest, Béke tér 1. 
4. Bp. V. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 
5. ELMŰ Nyrt.  1132 Budapest, Váci út 72-74. 
6. Magyar Kajak Kenu Szövetség  1138 Budapest, Latorca u. 2. 
7. Irattár 

 


