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VHF/5377-1/2021-ITM sz. HIRDETMÉNY
a Budapest-Esztergom vasútvonal használatbavételi ügyében eljárás indításáról.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja, 
valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi Lili, törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2. § (1) 
bekezdése alapján, figyelemmel a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak 
részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésére az alábbi eljárás 
indításáról értesítem az ügyfeleket.
Az ügy tárgya: A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízottja az ECO-TEC - VHU 
Konzorcium Esztergom Mérnökszervezet kérelmére a Budapest-Esztergom vasútvonal (vasúti pálya, 
térvilágítás, műtárgyak, vasúti felsővezeték) használatbavételi engedélyezése tárgyában az 
Innovációs és Technológiai Minisztériumnál eljárás indult.
Az eljáró hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium (1138 Budapest, Váci út 
188.)
Az ügy iktatási száma: VHF/5377/2021 -ITM
Engedélyt kérő megnevezése: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízottja az ECO-
TEC - VHU Konzorcium Esztergom Mérnökszervezet
Az eljárás megindításának napja: 2020. december 19.
Az ügyintézési határidő: 42 nap az Ngt. 3. § (1) bekezdése alapján. Az ügyintézési
határidő kezdete — a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) 80/A § (3c) bekezdése alapján — a döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges 
információnak a Hatóság rendelkezésre bocsátását követő nap.
Az érintett hatásterület: A Vtv. 80/A. § (1) bekezdése alapján a vasúti létesítmény által a
terület igénybevételével érintett, illetve a vasúti létesítménnyel szomszédos ingatlan területe. 
Ügyintéző neve: Barna Bertalanná
Hivatali elérhetősége: Telefon: +36 1 474 1779, Fax: +36 1 312 6614
A Hatóság az 1138 Budapest, Váci út 188. postacímen, postai úton tart kapcsolatot.
A hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás a Hatóság honlapján http://kormány.hu címen 
érhető el. Tájékoztatom, hogy az ügyfél az eljárás során nyilatkozatot tehet. Az eljárás bármely 
szakaszában, és annak befejezését követően is az ügyfél - személyesen vagy meghatalmazottja útján - 
betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy 
másolatot kérhet.
Kifüggesztés napja:
Levétel napja: (utólagos rájegyzéssel)
Budapest, 2021. január 12.
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