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Ügyiratszám: PE/ETDR-EP/14067-12/2021 Tárgy:  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

2100 Gödöllő, Máriabesnyő vasútállomás
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ÉTDR szám: 202100005557

ÉTDR iratazonosító: IR-000430857/2021 

Ügyintéző: Őryné Sal Mária

Elérhetősége: 30/318 59 80

E-mail: oryne-sal.maria@pest.gov.hu Melléklet: - 

H I  R D E T M É N Y

Eljáró hatóság neve:

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 5. Gödöllő

Ügyfél neve:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Címe:

1134 Budapest, Váci út 45. 

Felhívás:

Nemzeti  Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  (1134 Budapest,  Váci  út  45.) építtető kérelmére a  Pest  Megyei

Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 5. (2100 Gödöllő, Kotlán

Sándor  u.  3.),  mint  eljáró  építésügyi  hatóság  határozatot  hozott  a  2100  Gödöllő,  Máriabesnyő

vasútállomás hrsz.: 4413 ingatlanon meglévő felvételi épület és perontető elkészült átalakítása, bővítése

használatbavételi engedélyezése tárgyában.

Az ügy száma: PE/ETDR-EP/14067/2021 
Az eljárás ÉTDR azonosítója: 202100005557
Az ügyintéző neve: Őryné Sal Mária 
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3. 

+36-28-532-366
epites.godollo@pest.gov.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13 00 – 16 00

szerda: 08 00 – 12 00

Iratbetekintés helye: Pest Megyei Kormányhivatal

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Osztály 5. 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. 
Elektronikus iratbetekintés: ÉTDR felületen (www.etdr.gov.hu)

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Osztály 5. Gödöllő

Budapest V. kerület, Városház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270
KRID: 562333737   Tel: 06 28 532 366     Email: epites.godollo@pest.gov.hu

mailto:godollo.epitesugy@pest.gov.hu
http://www.etdr.gov.hu/


2.                                                   PE/ETDR-EP/14067-12/20201

Az ügyfél személyesen, illetve törvényes képviselője vagy írásban meghatalmazott képviselője útján az

Ákr. 33-34. §-ának szabályai szerint – az ott megjelölt korlátozásokkal – betekinthet az eljárás során

keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.

Tájékoztatás 

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon közöltnek kell tekinteni a

2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján. 

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül közigazgatási per indítható az Ákr. 114. § (1)

bekezdése alapján. A perben a jogi képviselet kötelező. 

Jelen hirdetmény megtekinthető az eljáró hatóság hirdetőtábláján, valamint elektronikus tájékoztatásra

szolgáló honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek). 

Jelen hirdetmény hirdetőtáblán való kifüggesztésének, továbbá honlapon történő közzétételének

időpontja:

2021. 09. 01. 

A hirdetmény kifüggesztésének vége:

2021. 09. 06. 

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.) Korm. rendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt

beruházásnak minősül.

Az eljáró hatóság az ügyben meghozott döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi

CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  88.  §  (1)  bekezdésének c)  pontja,  valamint  a  nemzetgazdasági

szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről

szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés alapján jelen hirdetményi úton közli. Ezen törvény 2. § (2)

bekezdés alapján a közlés jogkövetkezményei a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak

be, vagyis a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő

rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A Hivatal hatásköre az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

szóló  343/2006.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  1  és  3.  §-án,  illetékessége  az  általános  közigazgatási

rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  16.  §  (1)  bekezdés  a)  pontján,  és  a  fővárosi  és  megyei

kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  86/2019.  (IV.  23.)  Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul. 

Gödöllő, 2021. szeptember 01.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

nevében és megbízásából

Iglódi Mária  sk.

osztályvezető

Értesül:

1. PMKH

2. Gödöllő Város Jegyzője/ hivatali kapun keresztül
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