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BO/30/00161-7/2023. iktatószámú hirdetmény 
átruházással, jogutódlással kapcsolatban döntés meghozataláról  

 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) 
bekezdése c) pontjába foglaltaknak megfelelően, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének 
és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése, 
valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§ (1) bekezdésében foglaltak 
megfelelően az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 
 
Ügy tárgya: „Miskolc tehermentesítő út I. ütem (Vörösmarty utca) közlekedési 

létesítményeinek, és a P+R parkoló és csatlakozó szervizutak, továbbá a 
II. ütem („Y” híd) közlekedési létesítményeinek ideiglenes forgalomba 
helyezési engedélye a BOT/02/773-40/2015, BO/08/269-10/2019, 
BO/30/661-27/2020 és a BO/30/1070-20/2021. iktatószámú határozatok 
alapján”  tárgyú BO/30/01074-48/2022. iktatószámú ideiglenes 
forgalomba helyezési engedély átruházásának – jogutódlás 
bejelentésének –ügye 

345/2012. (XII.06.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.3. pontja szerinti 
kiemelt beruházás 

Kérelmező megnevezése: Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) 

A döntés iktatási száma: BO/30/00161-6/2023. 

Ügyintéző neve:  dr. Molnár-Budai Barbara 

Hivatali elérhetőségei:  

Telefon:  +36 46 500 015 

e-mail:  budai.barbara@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. 
 
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 döntést a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon kell közöltnek tekinteni.  
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Kifüggesztés napja:  2023. március 29. 
Levétel napja:    2023. április 03. 
 
Miskolc, 2023. március 29.        
 
 
      Dr. Alakszai Zoltán  
    főispán 
   nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 
 
             Süttő István 
 főosztályvezető 
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