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ÉRTESÍTÉS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,

a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó 

környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárásról

Ügy száma: BO/32/07647/2022. Iktatási szám: BO/32/07647-2/2022.

Kérelmező: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Ügy tárgya: 37 sz. főút 8+444 – 27+310 km szelvények közötti szakaszon 2 x 2 sáv kiépítésére és 11,5

tonnás burkolat-megerősítésére  kiadott  623-23/2015.  számú  környezetvédelmi  működési

engedély módosítása

A  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt.  (1134  Budapest,  Váci  út  45.) 623-23/2015.  számon

környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik a 37 sz. főút 8+444 – 27+310 km szelvények közötti

szakaszon 2 x 2 sáv kiépítésére és 11,5 tonnás burkolat-megerősítésére vonatkozóan.  Az engedély

2030. június 30-ig érvényes. 

A  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) EPAPIR-20221214-2531 számon

érkezett  beadványában a 37 sz.  főút  8+444 – 27+310 km szelvények közötti  szakaszon 2 x  2 sáv

kiépítésére  és  11,5  tonnás  burkolat-megerősítésére  vonatkozó  623-23/2015.(16224/2014.)  számú

környezetvédelmi  engedély -  a 37.  sz.  főút  9+000-25+550  km  szelvények  közötti  szakaszán  a

megengedett legnagyobb sebesség emelése 110 km/-ra - módosítását kezdeményezte a Borsod-Abaúj-

Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztályán.

Közvetlen  hatásterület  vélelmezett  határa  (érintett  település):  Bekecs,  Taktaszada,  Gesztely,

Hernádkak, Hernádnémeti, Legyesbénye

Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): -

Az eljárás megindításának napja: 2022. december 14.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 42 nap

Az ügyintézési  határidőbe  nem számító  időtartam:  az  eljárás  felfüggesztésének,  szünetelésének

időtartama.

Ügyintéző neve: Gelencsér Kovács Ivett

Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc  @borsod.gov.hu   
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A nyilvánosság tájékoztatásának módja:

A környezetvédelmi hatóság a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon és saját honlapján értesítést

tesz közzé a hivatalában folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásról.

A  kérelem  és  a  benyújtott  dokumentáció  megtekinthető a

http://e  miktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html   internetes  oldalon,  BO/32/07647/2022. számon,

illetve  előzetes  telefonos  egyeztetést  követően  a  környezetvédelmi  hatóság  hivatalos  helyiségében

ügyfélfogadási időben. 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal  az  eljárást  lezáró  határozatában  az  alábbi

döntéseket hozhatja:

1. Környezetvédelmi működési engedélyt módosítja.

2. A kérelmet elutasítja.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán 

főispán

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző
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