
Járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, forgalomba 

helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése 

 
 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

A közlekedési létesítmények építésére, forgalomba helyezésére, és 

megszüntetésére vonatkozó kérelmet írásban kell előterjeszteni. 

A kérelem tartalmazza a kérelmező vagy képviselőjének a nevét, lakcímét vagy 

székhelyét, a közlekedési létesítmény megnevezését, a kérelmezőnek a járási 

hivatal döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus 

levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. 

A kérelemhez mellékelni kell az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklete szerinti tervdokumentációkat, az igazgatási szolgáltatási díj – 

beleértve a szakhatósági díjakat is – befizetését igazoló bizonylatot. 

Az építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárásokban a kérelemhez 

mellékelni kell az eljárásban érintett közműszolgáltatók, tulajdonosok, útkezelői 

hozzájáruló nyilatkozatát, tervezői, építtetői nyilatkozatokat. Mellékelni kell az 

érintett közműszolgáltatók és közösségi közlekedési szolgáltatók, útkezelők, 

vagyonkezelők, az ismert ügyfelek név- és címjegyzékét nyomtatott és elektronikus 

formában. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton vagy személyesen a járási 

hivatalnál. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. 

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet szerinti 

igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-

felhasználási keretszámlájára kell befizetni. 

 

Ügymenet leírása: 
 

1. (Elvi) Építési engedélyezési eljárás 

Az építési engedélyt az elvégezni kívánt munka egészére kell kérni. 

 

Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 55 nap. 



Több megvalósulási szakaszra bontott építés esetén az egyes 

szakaszokra,műtárgyakra külön-külön is lehet engedélyt kérni, azonban a 

közlekedési építmény egészének elbírálásához  szükséges  adatokat ilyen esetben 

is szolgáltatni kell. A kérelem melléklete a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 2-6 pontja szerint az építési engedélyezési tervdokumentáció. 

A járási hivatal megkéri a szakhatósági nyilatkozatokat, valamint helyszíni 

szemlét 

tarthat. 

A járási hivatal döntését határozatba foglalja. 

Az építési engedély három évig hatályos. Az építési engedély időbeli hatályát a 

hatóság - az időbeli hatály lejárta előtt - az építtető kérelmére legfeljebb két 

alkalommal, két-két évvel meghosszabbítja, ha az engedély megadásának 

időpontjában hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a 

változás az időbeli hatály meghosszabbítását érdemben nem befolyásolja. 

 

2. Műtárgy kiviteli tervdokumentáció jóváhagyási eljárás 

 

Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 25 nap. 
 

Alagút, valamint négy méter szabad nyílást meghaladó híd építése csak jóváhagyott 

kiviteli terv alapján kezdhető meg. Harminc méter szabad nyílást meghaladó híd 

építése esetén a műszakilag elkülöníthető munkafázisok kiviteli tervei külön-külön is 

jóváhagyhatók. A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet 1. melléklet 7. és 8. pontjában előírt tervdokumentációkat, továbbá 

ha az építtető nem azonos az út- és hídkezelővel, úgy a kiviteli tervre vonatkozó út- 

és hídkezelői hozzájárulást is. 

 

3. Az építési engedélytől való eltérés engedélyezési eljárás 

 

Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 25 nap. 
 

A jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét 

képező engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezésére a kérelemhez 

csatolni kell a módosítással érintett tervrészleteket a 93/2012. (V.10.) Korm. 

rendelet 1. melléklet 2-6 pontja szerint, valamint az eltérés indokolását. 

 

4. Forgalomba helyezési eljárás 
 

Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 55 nap, amennyiben 

ekkor kerül a forgalomnak átadásra, ha volt már ideiglenes forgalomba helyezés, 

akkor 25 nap. 



Engedélyköteles, elkészült közlekedési építmény a járási hivatal engedélyével 

helyezhető forgalomba. Forgalom alatti építés esetében a kérelmet a műszaki 

átadás- átvételt követő 60 napon belül kell benyújtani a hatósághoz. 

A járási hivatal a forgalomba helyezési engedély megadása előtt, a műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezését követően vagy azzal egy időben helyszíni 

szemlét tart. 

Az építtető legkésőbb a helyszíni szemlén köteles átadni a hatóság részére a 

megvalósulási tervet, a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, a műszaki átadás- 

átvételről készült lezárt jegyzőkönyvet és annak mellékleteit, az építési 

engedélyezési eljárásban részt vett közműszolgáltatók, útkezelők, vagyonkezelő 

nyilatkozatát, több útkezelő esetében az összes érintett útkezelő által jóváhagyott, 

kezelői lehatárolási tervet, valamint az útterülettel érintett ingatlanok tulajdoni 

lapjáról kiállított, egy hónapnál nem régebbi papíralapú hiteles másolatot. 

A járási hivatal döntését határozatba foglalja. 

Az engedély szerint több megvalósulási szakaszban megvalósuló építmény 

esetében a forgalomba helyezési engedély az út meghatározott szakaszára és 

műtárgyára külön-külön is megadható, ha azon a forgalom biztonságosan 

lebonyolítható. 

 

5.  Ideiglenes forgalomba helyezés 

 

Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 55 nap 
 

Építtető kérelmére a rész műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezését 

követően megtartott helyszíni szemle során a hatóság engedélyezheti a 

közlekedési létesítmény vagy egy részének meghatározott időtartamra történő 

ideiglenes forgalomba helyezését, ha annak kezelését, üzemeltetését az építtető 

vagy a közút leendő kezelője nyilatkozatban vállalja. 

Amennyiben a hatóság az eljárás során úgy ítéli meg, hogy a végleges forgalomba 

helyezés feltételei nem állnak fenn, a szükséges intézkedések megtételére való 

kötelezés mellett a közlekedési építmény vagy az építmény egy részének 

meghatározott időtartamra – legfeljebb három évre – történő ideiglenes forgalomba 

helyezését engedélyezheti, ha annak kezelését, üzemeltetését az építtető vagy a 

leendő közút kezelője nyilatkozatban vállalja. 

Az ideiglenes forgalomba helyezési engedély – hatályának lejárta előtt legkésőbb 

60 nappal előterjesztett kérelemre – alkalmanként egy-egy évvel 

meghosszabbítható. 

 

6. Engedély nélküli használat 
 

 

Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 55 nap 
 



A járási hivatal az építtetőt forgalomba helyezési engedély iránti kérelem 

benyújtására kötelezi,  ha  az  engedélyhez  kötött  közlekedési  létesítményt  a  

hatóság  engedélye nélkül a közforgalom számára megnyitották. 

Ha az engedély nélkül használatba vett úton a közlekedés forgalombiztonsági 

szempontból veszélyes, a hatóság az utat az építtető költségére és felelősségére 

lezárattatja. 

 

7. Fennmaradási engedélyezési eljárás 
 

Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 55 nap 

Építtetőnek a járási hivataltól a közlekedési építményre fennmaradási engedélyt kell 

kérnie, ha az engedélyhez kötött építési munkát 

 engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végezték el, 

 engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végezték, de az építés 

még nem fejeződött be 

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a mellékleteket csatolni 

kell, amelyek az építési és a forgalomba helyezési engedély iránti kérelemhez 

szükségesek lettek volna. 

A fennmaradási engedély egyben az építményre vonatkozó forgalomba helyezési 

engedély is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. 

Ha az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon épült közlekedési építmény 

fennmaradása nem engedélyezhető, vagy a kérelmező az előírt átalakítást a 

megadott határidőre nem végzi el, a járási hivatal az eredeti állapot helyreállítását 

rendelheti el az építtető költségére. 

A járási hivatal az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon végzett 

építkezés tudomására jutásától számított két éven belül, legkésőbb azonban a 

tényleges használatbavételtől számított tíz éven belül intézkedhet a közlekedési 

építmény fennmaradása iránt. 

 

8. Megszűntetési eljárás: 
 

Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 55 nap. 

A közlekedési építmény megszüntetése iránti kérelmet a megszüntetés tervezett 

időpontja előtt legkésőbb 60 nappal kell a közlekedési hatósághoz benyújtani. A 

kérelemhez mellékelni kell a bontási tervet, a tervezői nyilatkozatot, az útkezelő és 

a vagyonkezelő nyilatkozatát a bontási tervhez való hozzájárulásról, az érintett 

közműszolgáltatók és közösségi közlekedési szolgáltatók, vagyonkezelők, az ismert 

ügyfelek, a közforgalom elől el nem zárt magánút esetében a tulajdonos 

(tulajdonosok) 

név- és címjegyzékét nyomtatott és elektronikus formában. 

A megszüntetési eljárásban tartott helyszíni szemlét követően a hatóság az 

építmény megszüntetéséről határozatot hoz. A jogerős engedély három évig 

hatályos. 
 



 

9. Járda bejelentése: 

 

Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út 

közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság 

engedélyére a meglévő út területén végzett kül- és belterületen a járda, valamint 

gyalogút építése, korszerűsítése, megszüntetése (elbontása) esetében. 

 

Bejelentés köteles építés esetén az ügyintézési határidő a kérelem 

beérkezésétől számított 25 nap. 

 

A bejelentési kérelemhez csatolni szükséges tervdokumentációt 2 példányban 

(helyszínrajz, mintakeresztszelvény, hossz-szelvény, rövid műszaki leírás), valamint 

közműkezelők nyilatkozatát, út kezelőjének nyilatkozatát. 1 pld. záradékolt tervet 

kérelmező (bejelentő) visszakap. 
 

 

10. Egyéb eljárások 
 

- az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 

berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek, 

- a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti 

ingatlan tulajdonosának kötelezése 
 

- járdák, gyalogutak és azok műtárgyai nem közlekedési célú igénybevételének 

engedélyezése. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
 

Az első fokú közlekedési hatóság a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy 

a kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek, illetve  a  szükséges 

mellékleteket csatolták-e. Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a hatóság 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem 

teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást 

megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 

A hatóság meghatározott szakkérdésekben beszerzi a szakhatósági 

állásfoglalásokat. A szaktervezők jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara 

honlapján keresztül kerül ellenőrzésre. 

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja. 

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a járási hivatalnál benyújtandó fellebbezéssel lehet 

élni. 

 



Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés 

díja a hatósági eljárás díjának 50 %-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával 

egyidejűleg kell fenti számú előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 
 

30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény végrehajtásáról, 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet - az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről, 

382/2016.(XII.2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Az Országos Településrendezési és 

Építési 

Követelményekről 

26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól, 

20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről, 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ), 
 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 
 

 

Az ügy intézését segítő útügyi műszaki előírások: 

Többek között a közutak tervezése (KTSZ), 

kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezetére vonatkozó, a 

gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezésére vonatkozó 

(KTSZ kiegészítése) előírás. 

Az ügyek intézését (tervezői munka végzését) segítő útügyi műszaki 

előírások teljes terjedelemben elérhetők az internet.kozut.hu honlapon. 


