
1. Hatósági ügy neve:

Út, kerékpárút, parkoló és közút építésével összefüggő járda létesítésének, elvi

építésének, engedélytől eltérésének, korszerűsítésének, ideiglenes és végleges

forgalomba helyezésének, megszüntetésének, elbontásának, fennmaradásának

engedélyezése, építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, átruházása

Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Az útépítés engedélyezése, az elkészült utak forgalomba helyezésének engedélyezése az utak

építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló

kormányrendelet alapján történik. Az utak építésének engedélyezésével együtt kerülnek

engedélyezésre a kapcsolódó műtárgyak - hidak, alagutak, támfalak - valamint az útépítés

során újként létesülő, vagy áthelyezésre kerülő gyalogos-átkelőhelyek is. Az eljárások gyors és

eredményes lefolytatásához szükséges, hogy az engedélyezési dokumentáció a jogszabályban,

és a szakterületi műszaki előírásokban előírt tartalommal kerüljön benyújtásra.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásához 3 példány papíralapú tervdokumentációt kell

becsatolni, továbbá a tervdokumentáció digitlális állományát a szakhatóságok és a szakkérdést

vizsgáló szervek megkereséséhez. A szakhatóságok és szakkérdést vizsgáló szervek

állásfoglalását az eljáró hatóság szerzi be. 

Az érintett közműszolgáltatók (e-közmű rendszerben kiadott), közútkezelők hozzájárulását a

kérelemhez kell csatolni.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló

93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben felsorolt dokumentumok.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet:

- kérelem benyújtása,

- eljárás megindítása, szükség esetén helyszíni szemle elrendelése, 

- hiánypótlási felhívás kibocsátása,

- szakhatóságok és szakkérdést vizsgáló szervek megkeresése,

- engedély kiadása és megküldése, véglegessé válás után záradékolt terv és határozat 

megküldése.

Az ügyintézési határidő: 55 nap, amelybe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdésében 

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Útépítés csak véglegessé vált és záradékolt építési engedély és tervdokumentáció birtokában 

kezdhető meg, melyeket a helyszínen kell tartani. Az útépítéssel össze nem függő járda és 

gyalogút engedélyezése az illetékes járási hivatal hatáskörébe tartozik.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.)

MT rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény,

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló

93/2012. (V.10.) Korm.rendelet,

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,   

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

Útügyi műszaki előírások

2. Hatósági ügy neve: Hidak építésének, kiviteli terv jóváhagyásának, forgalomba helyezésének engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Az út műtárgyai közül engedélyköteles a híd, a támfal, a bélésfal létesítése és az önálló

beruházásban megvalósuló 30 m szabadnyílást meg nem haladó gyalogos felüljárók és hidak.

A 2 és 30 méter közötti szabadnyílással rendelkező hidak és egyéb műtárgyak építésének

engedélyezése történhet az útépítési eljárás keretében, de meglévő út esetében lehet önálló

eljárásban is, amennyiben nem szükséges hozzá az útépítés engedélyezése is. Az

engedélyezési eljárás lefolytatása az utak építésének, forgalomba helyezésének és

megszüntetésének engedélyezéséről szóló rendelet alapján történik. 

A hidak építési engedélyezési eljárása 4-30 m szabadnyílás között két lépcsős:

• első lépcsőben a híd építésének engedélyezése és a műszaki paraméterek jóváhagyása

történik meg,

• második lépcsőben a 4-30 m szabadnyílás közötti hidak kiviteli tervének jóváhagyására kerül

sor.

• 2-4 m közötti szabadnyílású hidak engedélyezése egy lépcsőben történik, kiviteli terv

jóváhagyásra nem kerül sor.

A megépült hidak  forgalomba helyezést követően adhatók át a forgalom részére.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló

93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben felsorolt dokumentumok.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet:

- kérelem benyújtása,

- eljárás megindítása és helyszíni szemle összehívása, 

- hiánypótlási felhívás kibocsátása,

- szakhatóságok és szakkérdést vizsgáló szervek megkeresése,

- engedély kiadása, véglegessé válás után záradékolt terv és határozat megküldése.

Az ügyintézési határidő: 55 nap, amelybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az építés csak véglegessé vált és záradékolt építési engedély és tervdokumentáció birtokában

kezdhető meg, melyeket a helyszínen kell tartani.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.)

MT rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény,

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,    

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

Útügyi műszaki előírások

3. Hatósági ügy neve: Szakkérdés vizsgálatában történő közreműködés
Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal                                                                                                                                                         

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály                                                                                                                                                                                                                  

Útügyi Osztály



Ügy rövid leírása:

A közlekedési hatóság jogszabályban meghatározott esetekben szakhatósági állásfoglalást ad

amikor a kérelmező a közút kezelője hozzájárulásának megtagadásával, vagy a kezelő által

adott feltételekkel nem ért egyet: az elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű

építményekkel és műtárgyakkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokban, és a vasútnak nem

minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezési eljárásában.

A kormányhivatal szakmai főosztályai, közötti megkeresések esetén az ügyintéző kirendelés

keretében végzi a szakkérdés vizsgálatát.

A közreműködés területei: 

− az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás,

− a telekalakítási engedélyezési eljárás,

− a bányászati építésügyi hatósági hatáskörbe tartozó építményekkel és a bányászati

szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési eljárásokban, ha a kérelmező nem ért egyet a

közútkezelői állásfoglalásban előírtakkal

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Közlekedési tervdokumentáció, közútkezelői hozzájárulás, illetve az egyes ágazati

jogszabályokban meghatározott mellékletek

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):
 -

Alapvető eljárási szabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügyféllel a szakkérdések vizsgálata során csak az eljáró hatóság tart kapcsolatot, a

szakkérdést vizsgáló Útügyi Osztály nem.

Eljárást megindító irat benyújtása: Az eljáró hatóságnál elektronikus úton

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet: 

- szakhatósági megkeresés, szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés benyújtása,

- szakkérdés vizsgálata esetén az ügyintéző kirendelés

- szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ahol a

közlekedési hatóság elsőfokú szakhatóságként jár el. Szakhatóságként a szakterületünkre

vonatkozó előírások teljesülését vizsgáljuk, szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra is

felszólíthatjuk, az eljárási idő 15 nap. A szakhatósági közreműködésért a közlekedési hatóság

eljárási díjra nem jogosult. Azokban az eljárásokban, melyekben a közlekedési hatóság

szakkérdésként közreműködik (építésügyi, telekalakítási eljárás), az ügyfél kérelmére előzetes

nyilatkozat kiadására nincs lehetőség.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) 

MT rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény, 

Megkereső hatóság ágazati jogszabálya                                                                                                

4. Hatósági ügy neve:
Közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének és

megszüntetésének engedélyezése
Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A közlekedési hatóság hatáskörét az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések

elhelyezéséről szóló miniszteri rendelet biztosítja.

Az eljárás kérelemre indul. A közlekedési hatóság helyszíni szemle során – az érintett

közútkezelők és a rendőrség közreműködésével – állapítja meg, hogy az adott helyen

létesíthető-e gyalogos-átkelőhely. A kijelölést határozattal engedélyezi a hatóság, amelyben 

feltételeket határoz meg. Amennyiben az adott helyen gyalogos-átkelőhelyet nem lehet kijelölni,

a kérelem elutasításra kerül. 

Az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetőleg a kérelem benyújtását követően az

eljáró hatóság számlázása alapján kell befizetni.  

A kijelölés megkezdése előtt a közútkezelő által záradékolt közlekedési tervdokumentációt kell

benyújtani jóváhagyásra a közlekedési hatósághoz.

A gyalogos-átkelőhelyet a közlekedési hatóság forgalomba helyezési engedélye alapján lehet a

forgalom részére átadni.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Építési/megvalósulási tervdokumentáció, érintettség esetén közműkezelői nyilatkozat, 

közútkezelői hozzájárulás (ha nem a kérelmező a közútkezelő), ingatlan-nyilvántartási adatok 

megadása.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet: 

- kérelem benyújtása,

- helyszíni szemle összehívása, szükség esetén hiánypótlási felhívás,

- engedély kiadása vagy kérelem elutasítása,

- tervdokumentáció jóváhagyása

Az ügyintézési határidő: 60 nap, amelybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében 

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A közlekedési hatóság a forgalombiztonsági szempontokat ellenőrzi, hivatalból kötelezi az 

érintetteket a szükséges intézkedések megtételére.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.)

MT rendelet,

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.)

KM rendelet,

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

Útügyi műszaki előírások

5. Hatósági ügy neve:

Vasúti átjáró és vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásainak

meghatározása, azt követően a vasúti átjáró forgalomba helyezése, ideiglenes vasúti

átjáró létesítése, megszüntetése, forgalomba helyezése, vasúti gyalogos-átkelőhely

létesítésének, áthelyezésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének

engedélyezése
Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A közlekedési hatóság hatáskörét az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések

elhelyezéséről szóló miniszteri rendelet biztosítja.

Az eljárás kérelemre indul. A közlekedési hatóság helyszíni szemle során – az érintett

közútkezelők, vasút-üzembentartó, helyi önkormányzat, rendőrség közreműködésével –

határozza meg a szükséges biztosítási módot. A kérelem tárgyában a hatóság határozattal

dönt, amelyben feltételeket állapíthat meg. Az eljárás alapját az utak forgalomszabályozásáról

és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendeletben, valamint a szintbeni közút-vasúti átjárók

kialakításáról szóló útügyi műszaki előírásban foglaltak képezik.

A kialakított létesítmények a közlekedési hatóság forgalomba helyezési engedélye alapján

adhatók át a forgalom részére.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Tervdokumentáció, érintettség esetén közműkezelői nyilatkozat, közútkezelői hozzájárulás, 

vasútüzemeltető nyilatkozata

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00



Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet: 

- kérelem benyújtása,

- helyszíni szemle összehívása, szükség esetén hiánypótlási felhívás

- engedély kiadása vagy kérelem elutasítása.

Ügyintézési határidő:  60 nap, amelybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében 

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
A közlekedési hatóság a forgalombiztonsági szempontokat ellenőrzi, hivatalból kötelezi az 

érintetteket a szükséges intézkedések megtételére.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.)

MT rendelet,

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.)

KM rendelet,

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

Útügyi műszaki előírások

6. Hatósági ügy neve:

Közúthoz útcsatlakozás létesítésének engedélyezése, illetve a csatlakozás feltételeinek

módosítása, útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban

foglaltaknak megfelelő létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés elrendelése

Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A közútkezelői hatáskörbe tartozó ügyek egy része a közlekedési hatóságnál folytatódhatnak

tovább. 

Azokban az esetekben, amikor egy adott úthoz csatlakozást létesítenek útkezelői hozzájárulás

nélkül, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően, a közúti közlekedésről szóló

törvény alapján az útkezelő a közlekedési hatósághoz fordulhat. A hatóság az útcsatlakozás

elbontására, illetve az átépítésére kötelezheti a csatlakozás létesítőjét. 

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: A felülvizsgálni kért útkezelői állásfoglalás

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet: 

- kérelem benyújtása,

- hatósági egyeztetés, szemle tartása, szükség esetén hiánypótlási felhívás

- döntés.

Ügyintézési határidő:  60 nap, amelybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében 

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárásban a döntésben rendelkezni kell a díj 

megfizetéséről. A eljárás díját az eljárást kezdeményező ügyfél megelőlegezi, a döntés alapján 

a kötelezett felet a díj megfizetésére is kötelezni kell.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) 

MT rendelet,

A  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet,

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

Útügyi műszaki előírások

7. Hatósági ügy neve:
Országos közutat érintően az előírásoknak nem megfelelő jelek, jelzések vagy 

berendezések eltávolítására kötelezés
Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A közúti közlekedésről szóló törvényben, illetve a törvény végrehajtására kiadott rendeletben

foglaltak szerint, amikor a közútkezelői eljárás nem vezet eredményre, akkor a hatóság folytatja

tovább a közútkezelő által megkezdett ügyintézést, és végrehajtható döntéssel kötelezi az

érintett ügyfelet a nem megfelelő helyen lévő jel vagy berendezés eltávolítására.

Ezen eljárás a közútkezelő kezdeményezésére, az általa átadott iratanyag alapján indul meg, de

a hatósági döntést a helyszíni szemlén tapasztaltak is befolyásolják. 

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Közútkezelői felszólítás, közútkezelői állásfoglalás, amennyiben korábban került kiadásra

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet: 

- kérelem benyújtása,

- hatósági egyeztetés, szemle tartása, szükség esetén hiánypótlási felhívás

- kötelezést tartalmazó döntés.

Ügyintézési határidő:  60 nap, amelybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében 

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárásban a döntésben rendelkezni kell a díj

megfizetéséről. A eljárás díját az eljárást kezdeményező ügyfél megelőlegezi, a döntés alapján

a kötelezett felet a díj megfizetésére is kötelezni kell.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.)

MT rendelet,

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

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

8. Hatósági ügy neve:
Országos közút helyi közúttá, helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, magánút

helyi közúttá való nyilvánítása
Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A közúti közlekedésről szóló törvény alapján, ha az adott út jelentősége, forgalmi terhelése, a

forgalom összetétele megváltozik, a vagyonkezelő, illetve az útkezelő kérelmére – a

településrendezési tervekkel való összhangban – a közlekedési hatóság határozattal

átminősítheti az utat.

Ezt követően az utak tulajdonosai a tulajdonjog egymás javára történő átadásáról olyan

megállapodást kötnek, amely alkalmas az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetésre. Az átadás

országos és helyi utak esetén térítésmentesen történik.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 23/A.§-ban meghatározott mellékletek

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton



Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet: 

- kérelem benyújtása,

- szükség esetén hiánypótlási felhívás

- engedély.

Ügyintézési határidő:  60 nap, amelybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében 

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az átminősítés tárgyában született határozat véglegessé válását követően az ingatlan-

nyilvántartásban történő bejegyzéstől függetlenül a kezelői jogok az útátadásnak megfelelően

változnak.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.)

MT rendelet,

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

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

9. Hatósági ügy neve:
Közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való megnyitásának, vagy a 

közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló

Ügy rövid leírása:

A közúti közlekedésről szóló törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló rendelet ruházza fel

hatáskörrel a közlekedési hatóságot.

A magánút megnyitását, illetve elzárását a magánút kezelője (tulajdonosa) kérheti. Az elzárásra

vonatkozó eljárás során a hatóság többek között azt vizsgálja, hogy nem keletkezik-e olyan

ingatlan, amely az elzárás következtében megközelíthetetlenné válik. A megnyitási eljárásban a

legfontosabb szempont, hogy a közforgalom számára megnyitott magánút kialakítása

közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő-e.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:  -

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet: 

- kérelem benyújtása,

- helyszíni szemle, szükség esetén hiánypótlási felhívás

- engedély.

Ügyintézési határidő:  60 nap, amelybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében 

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A kérelmet a magánút tulajdonosa nyújthatja be, több úttulajdonos esetén a kérelmet 

valamennyi tulajdonosnak alá kell írnia.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.)

MT rendelet,

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

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

10. Hatósági ügy neve:
Közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, az igénybevétel 

feltételeinek módosítása
Ügytípus/eljárástípus: útügyi hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A közúti közlekedésről szóló törvény szerint az út kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút

felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez, területének egyéb

nem közlekedési célú elfoglalásához. Mind az igénybevételt kérő, mind az útkezelő

kezdeményezhet hatósági eljárást.

Amennyiben az útkezelő megtagadta a hozzájárulást, illetve olyan feltételeket állapított meg,

amely nem megfelelő az igénybevételt kérőnek, az ügyfél a közlekedési hatósághoz fordulhat. A

hatóság döntést hoz, amelyben az igénybevételt engedélyezheti, illetve a feltételeket

módosíthatja.

Amennyiben a közutat a kezelő hozzájárulása nélkül, illetve az előírt feltételektől eltérően vették

igénybe a kezelő kérelmére a hatóság az eredeti állapot helyreállításáról dönt.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Felülvizsgálni kért közútkezelői állásfoglalás

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Az engedélyezési eljárások díjait az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és részben elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D; Pf.: 165.

Hivatali kapu KRID azonosító: 114556998, rövid megnevezés: KEMKHKF

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:

Ügymenet: 

- kérelem benyújtása,

- hatósági egyeztetés, szemle, szükség esetén hiánypótlási felhívás

- döntés (engedély, kötelezés).

Ügyintézési határidő:  60 nap, amelybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében 

foglaltak.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárásban a döntésben rendelkezni kell a díj

megfizetéséről. A eljárás díját az eljárást kezdeményező ügyfél megelőlegezi, a döntés alapján

a kötelezett felet a díj megfizetésére is kötelezni kell.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.)

MT rendelet,

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

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


