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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN HOZOTT DÖNTÉSRŐL 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) 
bekezdés c) pontja és az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés 
meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 

Ügy tárgya:  Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény - Záhony közötti 
szakasz (M3 gyorsforgalmi út 279+900 – 287+000 km szelvény 
között, M34 gyorsforgalmi út 0+000 – 32+262 km szelvény 
között) és kapcsolódó létesítmények (a mérnökségi teleppel és a 
pihenőhelyeken elhelyezésre kerülő WC építményekkel) építési 
engedélyétől való 2. számú eltérés engedélyezési eljárása 

A döntés iktatószáma: BP/0801/00772-2/2022. 
Építtető megnevezése:  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  

(1134 Budapest, Váci út.) 

Ügyintéző neve: Gátay Zoltán 

Hivatali elérhetősége: Telefon: +36 1 815 9687 

e-mail: gatay.zoltan@bfkh.gov.hu 

Érintett hatásterület:  Vásárosnamény város közigazgatási területe. 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a 
www.kormányhivatal.hu honlapon található. 

Az eljáró hatóság döntését az érintett ügyfelek Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály 
Útügyi Osztályán (1138 Budapest, Váci út 188.), az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – 
előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetik. 

Döntésem a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. Döntésem ellen a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül az ügyfél közigazgatási pert indíthat az illetékes 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt.  

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

Kifüggesztés napja: 2022. július 1. 

Levétel napja:  2022. július 7. 
 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bognár Géza 
osztályvezető 
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