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BO/30/00253-16/2023. iktatószámú hirdetmény 
építési engedélyezési eljárásban hozott eljárás felfüggesztése végzésről 

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) 
bekezdése c) pontjába foglaltaknak megfelelően, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 29/B.§ (2) b) pontja, és az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal – eljáró szervezeti egysége a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési 
és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztálya az alábbi döntés meghozataláról értesíti az érintett ügyfeleket: 
 
Ügy tárgya:  Sátoraljaújhely-Rudabányácska, Panoráma Hotel bekötőút és híd 

építésének engedélyezési ügye 

Az eljárást felfüggesztő végzés iktatószáma: BO/30/00253-15/2023. 

Építtető megnevezése: Bányácska Hotel Kft. (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I. em. 121.) 

Ügyintézési határidő:  55 nap 

Ügyintéző neve:  dr. Molnár-Budai Barbara/ Kőrösiné Molnár Enikő 

Hivatali elérhetőségei:  

Telefon:  +36 46 500 015 

e-mail:  budai.barbara@borsod.gov.hu  utugy.miskolc@borsod.gov.hu 

Érintett hatásterület:  Azon ingatlanok területe, amelyek a tevékenységgel igénybevett ingatlan 
tervezési határok közötti területével közvetlenül határosak, amelyeknek a 
kapubejárója az eljárás tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül 
csatlakozik. 

Az eljáró hatóság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztály az ügyben döntést hozott, melyet az érintett 
ügyfelek az Útügyi Osztálynál (3527 Miskolc, József Attila u. 20), az ügyintézőnél (dr. Molnár- Budai 
Barbara) hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetnek. 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a 
www.kormányhivatal.hu honlapon található. Tájékoztatom, hogy az eljárás során az ügyfél nyilatkozatot, 
észrevételt tehet, az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is – személyesen vagy 
meghatalmazott útján – az eljárás során keletkezett iratba betekinthet. Az iratbetekintés folyamán az arra 
jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés 
ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, 
Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztály hirdetőtábláján (3527 Miskolc, József 
Attila utca 20.), továbbá a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen oldalon. 
 
A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. 
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Kifüggesztés napja: 2023. március 24.  
Levétel napja: 2023. április 08. 
 
Miskolc, 2023. március 24. 
 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán 
 főispán 
 nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 
 Süttő István 
 főosztályvezető 
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