
Út fennmaradásának engedélyezése 
Ügytípus rövid leírása:  A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a 

közlekedési hatóság az engedély nélküli vagy 

engedélytől eltérő útépítés, illetve az engedély nélküli 

használatbavétel (forgalomba helyezés) esetén az 

építtetőt határozattal bírság megfizetésére kötelezheti. 

Ha az engedélyhez kötött építési munkát engedély 

nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon végezték el, az 

építményre az építtetőnek rendelet alapján a hatóságtól 

fennmaradási engedélyt kell kérnie. A fennmaradási 

engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság 

megvizsgálja, hogy a megépített út  

˗ úgy készült-e el, hogy arra az építési engedély 

megadható lett volna, illetve 

˗ átalakítással vagy egyéb módon a műszaki és 

forgalombiztonsági, valamint a szakhatóságok által 

előírt feltételeknek megfelelővé tehető-e vagy sem. 

Engedély nélküli használatba vétel (forgalomba 

helyezés) esetén a hatóság az építtetőt a forgalomba 

helyezés iránti kérelem benyújtására kötelezi, amely 

elbírálásával egyidejűleg bírságot szab ki, illetve 

intézkedhet az építmény lezárására a forgalomba 

helyezési eljárás jogerős befejezéséig. 

Érintettek köre: Fennmaradási engedélyezési eljárás esetén érintettek 

mindazok a szakhatóságok, közműkezelők, 

ingatlantulajdonosok, akik az építési engedélyezési 

eljárásban érintettek lettek volna a 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendelet és az 531/2017. Kormányrendelet 

alapján, vagyis az útkezelő, a közműkezelők, valamint 

azon ingatlantulajdonosok, akinek az ingatlanát az 

építés terület-igénybevétellel érinti, vagy az ingatlana az 

építés területével közvetlenül határos, vagy a 

kapubejárója az úthoz csatlakozik. Érintett 

ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a 

haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 

Szükséges iratok: A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat 

a mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési és a 

forgalomba helyezési engedély iránti kérelemhez 



szükségesek lettek volna. (Az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

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

1. sz. melléklete 2. pontjában, valamint a 24. §-ban 

felsorolt dokumentumok.) Az engedélyezési tervben a 

tényleges - még befejezetlen út esetében a további 

tervezett - állapotot is ábrázolni kell. 

Nyomtatványok elérhetősége: A fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz előre 

elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet 

a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően kell benyújtani. 

Eljárási költségek: Az útépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági 

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

1. sz. melléklete 21. pontja tartalmazza. 

(A fennmaradási engedélyezés díja az építési 

engedélyezés díjának és a forgalomba helyezés díjának 

összege.) 

Ezen kívül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 

29/A. § (1) bekezdése alapján engedély nélküli útépítés 

esetén a közlekedési hatóság az építtetőt az eljárásért 

fizetendő díj tízszereséig, engedélytől eltérő útépítés 

esetén ötszöröséig bírság megfizetésére kötelezheti.  

Hol intézzem el? Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 

Osztályán 

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 

Ügyintézési idő: 55 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele 

az Ákr. 50.§ (5) bekezdésében foglaltak. 

Egyéb tudnivalók: Amennyiben nem közút építésével összefüggő járda 

fennmaradása történik, ott az elsőfokú eljáró hatóság az 

illetékes járási hivatal, mely szintén a 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendelet alapján jár el. 

Kapcsolódó jogszabályok:  Az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 

10.) Korm. rendelet 24.§;  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (1) 

bekezdés;  
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