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BO/30/00049-21/2023. iktatószámú hirdetmény 
fogalomba helyezési engedélyezéssel kapcsolatban eljárásban,  

eljárás szünteteltetéséről hozott 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.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés 

meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 
 
Ügy tárgya Sajóhídvég, Táncsics Mihály u. 72. (103 hrsz.) alatti ingatlanon épült 

UNIÓ COOP áruházhoz kapcsolódóan, a BO/30/00844-13/2022. számú 
határozat alapján megvalósult út, parkoló és járda forgalomba 
helyezésének engedélyezési ügye 

Építtető megnevezése: UNIÓ COOP Zrt.(3525 Miskolc, Kossuth u. 1.) 

Az eljárást szüneteltető végzés iktatószáma: BO/30/00049-20/2023. 

Az eljárás szüneteltetésének kezdő napja: 2023. február 8. 

Ügyintézési határidő:      55 nap 

Ügyintéző neve:         Kristonné dr. Dusza Gabriella 

Hivatali elérhetőségei:  

Telefon:  +36 46 502 053 

e-mail:                                    utugy.miskolc@borsod.gov.hu ; kristonne.gabriella@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 (Kristonné dr. Dusza 
Gabriella) hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetnek. 
 
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a 
www.kormanyhivatal.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. 
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Kifüggesztés napja:  2023. március 20. 
Levétel napja:    2023. április 4. 
 
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 tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.  
 
Miskolc, 2023. március 20. 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán 
 főispán 
 nevében és megbízásából 
 
 
 
             Süttő István 
                                                                                                       főosztályvezető 
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