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NO/UTO/00258-20/2022. SZÁMÚ HIRDETMÉNY 

ELJÁRÁS SORÁN MEGHOZOTT DÖNTÉSRŐL 

 

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

bekezdés c) pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontja,  

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. 

(V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 

törvény 12. § (5) bekezdés a) pontja alapján az alábbi - a beruházás a Kézilabda Munkacsarnok-

fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XII. 29.) 

Korm. rendelet hatálya alá tartozó - eljárás megindításáról értesítem az érintett ügyfeleket: 

 

Ügy tárgya: Balassagyarmat, 376/4 hrsz-ú ingatlanon Kézilabda 

munkacsarnok építéséhez kapcsolódó út- és parkoló 

építésének engedélyezése 

 

Az ügy iktatási száma:  NO/UTO/00258-4/2022. 

 

Építtető megnevezése: BMSK Zrt. 

  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

A létesítmény ismertetése:   A tervezett létesítmények: 

Parkolók, parkoló utak:  

A P‐1 j. parkoló út az Ipolypart u. folytatása. <3⁰ helyszínrajzi töréssel csatlakozik az úthoz. A 

Nádor u-ra merőlegesen halad. Az út vonalvezetése nagyvonalú, hosszú egyenesekből és 

kis‐sugarú rövid ívhosszú ívekből áll. Az út hossza 79,21 m. A parkoló úthoz merőlegesen 

parkolóállások csatlakoznak. A P‐1. j. út esetében az út mindkét oldalán lehet közlekedni. A 

parkolóállások kiosztása a helyszínrajz szerint: 2,50‐2,70 m széles, 5,00 m mély. A 

parkolóállások végéhez, az épület mentén szervízjárda csatlakozik 1,50 m szélességben. A P‐2 j. 

parkoló út a P‐1 j. útból indul és merőlegesen csatlakozik a Nádor u‐hoz. Párhuzamosan halad a 

Nádor u‐val. Az út vonalvezetése egyenes, hossza 64,33 m. A parkoló úthoz merőlegesen 

parkolóállások csatlakoznak. A parkolóállások kiosztása a helyszínrajz szerint: 2,50‐3,60 m 

széles, 5,00 m mély. 
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Az utak szélessége 5,00‐6,00 m. A parkolókat és utakat süllyesztett és kiemelt szegéllyel kell 

határolni (9‐15 cm‐re kiemelve). A parkolókhoz csatlakozó szervizjárdát kerti szegéllyel kell 

határolni. A P‐2 j. út szelvényezés szerinti bal oldalán süllyesztett szegéllyel kell határolni az utat. 

A burkolathoz 5,0 m mélységű, 2,50 m széles parkolóállások csatlakozzanak, a burkolatok 

csatlakozásában süllyesztett szegély, a burkolat határán kiemelt szegéllyel, melyet 0,50 m széles 

földpadka támaszt meg. A parkolóállások végéhez szervizjárda csatlakozik, kerti szegély, 

valamint a törésben kiemelt szegély határolással.   

Gyalogos‐ és kerékpáros bejáró:  

A tervezési szakasz elején merőlegesen csatlakozik a Nádor u. burkolatához. A Kézilabda 

munkacsarnok épülete körül az épületet körbejárható járda létesül, amelynek hossza az épület 

körüli 200 méter. Az épület bejárata mentén kerülnek elhelyezésre a kerékpártámaszok. A 

gyalogos és kerékpáros bejáró út hossza: 14,85 méter. A burkolatot kerti szegély határolja.  A 

burkolatok oldalesése 2,0 %, a padkáké 5,0 % a burkolattól távolodva. 

Szervizjárda: 

A tervezett épület körül szervizjárdát kerül kialakításra 0,60‐1,90 m szélességben. A burkolat 

szélessége 0,60‐1,90 m, a padkák szélessége 0,5 m, a burkolatot kerti szegéllyel határolják. A 

burkolatok oldalesése 2,00 %, a padkáké 5,0 % a burkolattól távolodva.  

Útcsatlakozások:. 

A P‐1 j. parkoló út  - a létesítményre behajtó út - az Ipolypart u. folytatása. <3⁰ helyszínrajzi 

töréssel csatlakozik a szelvényezés szerinti jobb oldalon a meglévő úthoz. A szelvényezés 

szerinti bal oldalon 1,00 sugarú ívvel csatlakozik a Nádor utca burkolatához A kihajtó 

útcsatlakozás a Nádor utcára merőleges, a szelvényezés szerinti jobb oldalon 4,00 m sugarú 

ívvel, a szelvényezés szerinti bal oldalon 1,00 m sugarú ívvel a meglévő burkolathoz  

Kapubejárók, gyalogos bejárók, üzemi lejárók: 

A gyalogos bejárót a Nádor utcára merőleges. A gyalogos kapcsolatoknál a szegélyeket 

süllyesztettek   

 

Az eljárás alapjául a Cserway Mérnökiroda Kft. (3400 Mezőkövesd, Cserfa u. 4. ) által 2022. 

augusztus hóban készített 2228/BGY_E tervszámú engedélyezési tervdokumentáció szolgál. 

 

Az építési engedélyezési eljárás az NO/UTO/00258-19/2022 

számú végzésben megszüntetésre került. 

 

Érintett hatásterület:  A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a 

közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek 

az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek 

kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz 

csatlakozik. 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak 

esetében a hatásvizsgálattal érintett terület. 

 

 

 



3. 

 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 
3100 Salgótarján, Karancs út 54. Tel: (32) 795-759 e-mail: utugy@nograd.gov.hu  

KRID azonosító:619980378 

 

 

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére biztosítottan a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztályán (3100 Salgótarján, Karancs út 54.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – 

előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők. 

Ügyintéző neve: Benkocs Andrea 

Hivatali elérhetősége: Telefon: 32-795-761 

 

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon kell közöltnek tekinteni.  

A végzés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A 

végleges döntés ellen Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A 

keresetlevelet a véglegessé válástól számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Hatósághoz.  

A bírósági eljárás szabályaira a Kp. rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 

13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, a 77. § (1)-(2) bekezdésén és 

a 124. §-án, a polgári perben és közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról 

szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendelet 2. szakasza, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.  

A közigazgatási per illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg. 

 

Kifüggesztés napja: 2022. szeptember 27. 

Levétel napja: 2022. október 3. 

 

Dr. Szabó Sándor Főispán Úr nevében és megbízásából: 

Bocsi Gábor 

 osztályvezető  

 helyett  

 

 

Szomszéd Tamás 

                főosztályvezető 
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Építtető  

BMSK Zrt. 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 

Tervező / Meghatalmazott 

Cserway Mérnökiroda Kft. 3400 Mezőkövesd Cserfa u. 2. 

Kivitelező 

Pharos’95 Kft. 2336 Dunavarsány 510-es Fő út 26. 

Érintett Szakhatóságok  

FKI Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  
1081 Budapest Dologház utca 1. 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Közlekedés-rendészeti Osztály 
3100 Salgótarján Rákóczi út 40. 

Balassagyarmat Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 
2661 Balassagyarmat Bajcsy-Zs. u. 6. 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 

Jegyzője 
2661 Balassagyarmat 

Rákóczi fejedelem út 

12. 

Érintett Szakigazgatási szervek:    

NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztály 

3100 Salgótarján Múzeum tér 1. 

NMKH Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály, Építésügyi Hatósági és 

Örökségvédelmi Osztály 

3100 Salgótarján Rákóczi út 36. 

Közútkezelő  

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 12. 

BMSK Zrt. 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 

Közműkezelők: 

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi út 184. 

Magyar Telekom Távközlési nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság 
1097 Budapest 

Könyves Kálmán körút 

36. 

DMRV Duda Menti Regionális Vízmű Zrt. 2600 Vác Kodály Z. út 3. 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 12. 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 1134 Budapest Váci út 35. 

Érintett ingatlantulajdonosok/kezelők 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2660 Balassagyarmat 
Rákóczi fejedelem út 

12. 

Magyar Állam  

(tul.jogok gyakorlója: BMSK Zrt.)  
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 

Egyéb módon érintettek:    

Nagy Mihály Gyógynövény Kft 2660 Balassagyarmat Ipolypart utca 2/A. 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2660 Balassagyarmat 
Rákóczi fejedelem út 

12. 
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