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HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 28/D §-a és a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a
légiközlekedési hatóságként eljáró technológiai és ipari miniszter (1440 Budapest, Pf. 1.,
a továbbiakban: Hatóság), mint engedélyező hatóság értesíti
 azokat a természetes vagy jogi személyeket, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteket, akiknek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, különösen
 Érd, Halásztelek, Százhalombatta, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Tököl területén
élőket, hogy a Hatóság, Tököl nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú
repülőtérré történő átminősítésének engedélyezési eljárását 2022. július 19. napjával
ismételten felfüggeszti.
Az eljárás tárgya: Tököl nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré történő
átminősítésének engedélyezési eljárása
Az eljárás iktatószámai: LR/RK/NS/A/2077/0/2014, FD/RR/NS/A/1226/0/2015,
RLH/37387/2018-NFM, RLH/1739/2018-ITM, LRHF/7188/2022-TIM
Vélelmezett
hatásterület:
Érd,
Halásztelek,
Százhalombatta,
Szigethalom,
Szigetszentmiklós, Tököl
Eljárás megindításának napja: 2014. augusztus 14.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Az ügyiratokba való betekintés ügyfélfogadási időben a Hatóságnál (2220 Vecsés, Lincoln út
1.) lehetséges, előzetes írásbeli kérelem alapján.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek: 09:00-12:00; kedd, csütörtök:12:00-15:00
A Ket. 28/A. § (1) bekezdése alapján az Ügyfél és a Hatóság közötti kapcsolattartás formái a
következők, amennyiben az adott kapcsolattartási mód jogszabályi feltételei fennállnak:
A Hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek
nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyfelekkel és az eljárásban
résztvevőkkel.
Cím: 1440 Budapest, Pf. 1; e-mail: caa@tim.gov.hu; tel.: +36 1 273 5514

A Ket. 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést, a hirdetmény
kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.
Jelen hirdetmény a fenti Hatóság hirdetőtábláján, az elektronikus tájékoztatásra szolgáló
honlapon (https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/), továbbá a hatásterületen lévő
önkormányzatok hirdetőtábláin, valamint honlapjaikon került közzétételre.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Prof. Dr. Palkovics László
technológiai és ipari
miniszter
nevében és megbízásából:
dr. Lovas Nikoletta főosztályvezető helyett
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