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Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 
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Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 
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eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§
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113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Járművek átalakításának engedélyezése Lehetséges

Az Ügyfél személyesen beadja az ügyintézéshez szükséges 

okmányokat, dokumentumokat és megfizeti az eljárás díját. 

Amennyiben a műszaki dokumentáció megfelelő, illetve a 

jármű a leírásnak megfelelően átalakítható, kiadásra kerül az 

átalakítási engedély.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 5/1990. (IV.12.) 

KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról, 6/1990. 

(IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

Nem

Személyi igazolvány, lakcímkártya

Forgalmi engedély, törzskönyv,

Műszaki dokumentáció 2 pld.-ban
nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A közlekedésért felelős 

miniszter

2. Járművek összeépítésének engedélyezése Lehetséges

Az Ügyfél személyesen beadja az ügyintézéshez szükséges 

okmányokat, dokumentumokat és megfizeti az eljárás díját. 

Amennyiben a műszaki dokumentáció alapján a jármű 

összeépíthető, kiadásra kerül az összeépítési engedély.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 5/1990. (IV.12.) 

KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról, 6/1990. 

(IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

Nem

Személyi igazolvány, lakcímkártya

Forgalmi engedély, törzskönyv,

Műszaki dokumentáció 2 pld.-ban
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A közlekedésért felelős 

miniszter

3. Járművek műszaki vizsgálata, szemléje Lehetséges

Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A 

vizsgálatra az ütemezés szerint kerül sor. A megadott 

időpontban a vizsgáló állomáson az Ügyfél személyesen 

beadja az ügyintézéshez szükséges okmányokat, 

dokumentumokat és megfizeti az eljárás díját. A járművön 

elvégzett minősítő műszaki vizsgálatot, illetve szemlét 

követően, kiadásra kerül a jármű forgalomba helyezéséhez 

vagy további forgalomban tartásához szükséges igazolás.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 5/1990. (IV.12.) 

KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról, 6/1990. 

(IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, 

77/2009. (XII. 15.) KHEM- IRM-KvVM együttes rendelet a 

közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának 

szabályairól

Nem

Személyi igazolvány, lakcímkártya

jármű okmányai, tulajdonjogot igazoló okmányok Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

4.

Regisztrált bontó-hulladékkezelő, eredetiségvizsgáló állomás, 

műszaki vizsgáló állomás, menetíró szerelőműhely, 

járműfenntartó vállalkozás, alkatrész forgalmazói tevékenység 

engedélyezése, auditálása, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele

Lehetséges

Az Ügyfél vagy képviselője személyesen beadja az 

ügyintézéshez szükséges okmányokat, dokumentumokat és 

megfizeti az eljárás díját. A vállalkozás helyszíni ellenőrzése 

után, amennyiben a jogszabályi, személyi és tárgyi 

feltételeknek megfelel, a vállalkozást nyilvántartásba vesszük 

vagy szerződést kötünk vele.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 

301/2009. (XII.22.) Kormányrendelet az előzetes 

eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól, 302/2009. 

(XII.22.) Kormányrendelet a vizsgáló állomás 

engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló 

állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról, 181/2017. 

(VII.5.) Korm. rendelet a vizsgáló állomás engedélyezésének 

részletes eljárási szabályairól, 5/1990. (IV.12.) KöHÉM 

rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról, 6/1990. (IV.12.) 

KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, 77/2009. (XII. 

15.) KHEM- IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek 

környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól, 91/2004. (VI. 

29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével 

és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával 

és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági 

eljárások díjáról, 1/1990. (IV.29.) KHVM rendelet a 

gépjárműfenntartó szervezet személyi és dologi feltételeiről, 

75/2016. (XII.29.) NFM rendelet a menetíró készülékről

Nem
Jogszabályban meghatározott dokumentumok az 

engedélyezendő tevékenységtől függően.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

A közlekedésért felelős 

miniszter

5.

A belföldi és a nemzetközi forgalomban sajátszámlás, 

valamint díj ellenében végzett árutovábbítási, autóbusszal 

történő személyszállítási tevékenység végzésére feljogosító 

engedélyek kiadására irányuló eljárások

Lehetséges

Az ügyfél benyújtja a kitöltött kérelmet a tevékenység 

engedélyezéséhez szükséges dokumentumokkal, és megfizeti 

az eljárási díjat. A hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet, 

és amennyiben a kérelmező megfelel a jogszabályban előírt 

feltételeknek, kiadja a tevékenység végzésére feljogosító 

engedélyt.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 261/2011. (XII.7.) 

Kormányrendelet 
Nem

Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.), a 

261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A közlekedésért felelős 

miniszter

6.

Személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállítási szolgáltatás, diszpécserszolgálati 

tevékenység engedélyezése

Lehetséges

Az ügyfél benyújtja a kitöltött kérelmet a tevékenység 

engedélyezéséhez szükséges dokumentumokkal, és megfizeti 

az eljárási díjat. A hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet, 

és amennyiben a kérelmező megfelel a jogszabályban előírt 

feltételeknek, kiadja a tevékenység végzésére feljogosító 

engedélyt.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 176/2015. (VII.7.) 

Kormányrendelet 
Nem

Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.), a 

176/2015. (VII.7.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A közlekedésért felelős 

miniszter

7.
Digitális tachográf kártyákkal (gépjárművezetői, ellenőri, 

műhely- és üzembentartói kártya) kapcsolatos eljárások.
Lehetséges

Az ügyfél benyútja a kérelemmel a személyes 

dokumentumait, és megfizeti az eljárási díjat. A hatóság 

megvizsgálja, hogy a kérelmező részére adható-e digitális 

tachográf kártya. Amennyiben a kérelmező jogosult tachográf 

kártya igénylésére, digitális fényképfelvétel elkészítését 

követően rögzítésre kerül a kártya legyártására vonatkozó 

igény a szakmai rendszerbe. Az ügyfél postai úton kapja meg 

a tachográf kártyát.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 75/2016. (XII.29.) 

NFM rendelet 
Nem

Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.), a 

76/2016. (XII.29.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A közlekedésért felelős 

miniszter

8.Közúti és telephelyi ellenőrzés keretében a gépjárművek környezetvédelmi és műszaki jellemzőinek, valamint a közúti közlekedési szolgáltatások és a közúti járművek üzemeltetésének szabályszerűségével, ideértve az adott tevékenységhez előírt okmányok, engedélyek, jelzések, felszerelések ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyekLehetséges

A közúti vagy telephelyi ellenőrzést követően jegyzőkönyv 

felvételére kerül sor. Amennyiben az ellenőrző hatóság 

hiányosságot vagy jogsértést állapít meg vagy annak gyanúja 

merül fel, közigazgatási hatósági eljárást indít az érintettekkel 

szemben. A tényállás tisztázása során az ügyben az érintettek 

nyilatkozhatnak, bizonyítékokat nyújthatnak be. A hatóság a 

rendelkezésre álló információk, bizonyítékok alapján dönt a 

felelősség megállapításáról. Jogsértés megállapítása esetén a 

hatóság dönt a jogszabályok által előírt szankciók 

alkalmazásáról. A hatóság döntésével szemben a 

jogszabályok által biztosított jogorvoslati eljárással élhet az 

ügyfél.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 156/2009. (VII.29.) Kormányrendelet Nem
Az eljárás során a hatóság által kért, az ügyhöz kapcsolódó 

dokumentumok.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A közlekedésért felelős 

miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály
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64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 
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e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

A gyorsforgalmi utak, a gyorsforgalmi utak és alsóbbrendű utak 

szintben csomópontjai, transzeurópai közúthálózat részét képező, 

500 méter hosszt meghaladó alagutak, valamint az önálló jár el a 

járdák, gyalogutak és azok műtárgyai kivételével az út és műtárgyai, 

továbbá az út építésével, korszerűsítésével összefüggő járda, 

valamint önálló beruházásában megvalósuló 30 m szabadnyílást 

meg nem haladó gyalogos felüljárók és hidak építésének, 

korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és 

megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével vagy 

bejelentésével összefüggő ügyek.

Lehetséges

Az útépítés engedélyezése, az elkészült utak forgalomba helyezésének engedélyezése, az utak megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezése 93/2012. (V. 10.) 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 eljárási díjat a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg illetőleg a kérelem benyújtását követően az eljáró hatóság számlázása alapján kell befizetni. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához 3 példány tervdokumentációt kell becsatolni, további 1 -1 

példányt pedig a szakhatóságok megkereséséhez. Az engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok körét jogszabály állapítja meg. A szakhatóságok állásfoglalását az eljáró hatóság szerzi be. A szakhatóságok 

a szakterületükre vonatkozó előírások teljesülését vizsgálják, szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra is felszólíthatják. Egyes szakhatóságok közreműködésükért eljárási díjra jogosultak, amelyet hiánypótlási eljárásban 

rendeznek a kérelmezővel. Az érintett közműkezelők, közútkezelők, a tömegközlekedési szolgáltató, a vízfolyás-kezelő, és a vasút- üzemeltető hozzájárulását a kérelemhez kell csatolni a megfelelő számú 

tervdokumentáció, valamint az eljárásban érintettek név- és címjegyzékével együtt. A tervdokumentációt csak a tervezői névjegyzékbe felvett, és megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. A 

tervdokumentáció tartalmi követelményeit az eljárási jogszabály melléklete rögzíti. A hatósági eljárás befejeztével az építtető a jogerőre emelkedésről szóló értesítéssel együtt kapja meg a jóváhagyott tervdokumentációkat. 

A közutak és a közforgalom számára megnyitott magánutak megszüntetésének engedélyezését a közúti közlekedésről szóló rendelet értelmében az út kezelője - magánút esetében az ingatlan tulajdonosa – köteles 

megkérni a közlekedési hatóságtól. Az engedélyezési eljáráshoz csatolni kell az út műszaki paramétereinek ismertetését, az érintettek név- és címjegyzékét, és a közműkezelők állásfoglalását. Az eljárás során a hatóság 

megvizsgálja az ingatlan elhelyezkedését, úthálózatban betöltött szerepét, majd döntésében előírhatja a pályaszerkezet elbontását, vagy az út fizikai eszközzel való elzárását, illetve az ingatlan- nyilvántartási adatok 

rendezését.

Az elkészült út - és a vele együtt megépült műtárgyak - forgalomba helyezési engedélyét az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló rendelet alapján kell megkérni. A 

hatóság abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha az építmény az építési engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas, és kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket. A 

hatóság indokolt esetben - kérelemre - a közreműködő szakhatóságok hozzájárulása esetén az építményt vagy annak egy részét meghatározott időtartamra az építési munka teljes befejezése előtt, a műszaki átadás - 

átvételi eljárással egyidejűleg, ideiglenesen forgalomba helyezheti a forgalombiztonsági és a környezetvédelmi követelmények maradéktalan érvényesülése esetén, ha azt forgalom-szervezési érdekek indokolják, és az 

építmény vagy annak egy része egyébként a rendeltetésszerű használatra alkalmas. A forgalomba helyezési engedélyezési eljárásba mindazok bevonásra kerülnek, akik az építési engedélyezési eljárásban részt vettek. Az 

építtetőnek kell biztosítania a megvalósulási tervdokumentációt, a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát, az érintett közút - és közműkezelők nyilatkozatát, továbbá az 

útépítési engedélyezés során előírt egyéb iratokat, igazolásokat, például a közvilágítás megfelelőségének igazolását. A forgalomba helyezés során a szakhatóságok a korábban előírt feltételeik teljesüléséről nyilatkoznak.

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 - 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

 - 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 utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet, 

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet.

Nem

Út, kerékpárút- és ezekkel összefüggő járda építési 

eljárásához benyújtandók az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 11. §. –ban felsorolt 

dokumentumok. A forgalomba helyezési eljáráshoz 

benyújtandók ugyanezen jogszabály 18-21. §-ban foglaltak. Az 

útmegszüntetési eljárás során a 27. §-ban foglaltakat kell 

figyelembe venni. Csatolandó egy átnézeti helyszínrajz, mely a 

megszüntetendő utat és környezetét ábrázolja, a tulajdonos 

kérelme az út megszüntetésére vonatkozóan, az érintett 

ingatlantulajdonosok jegyzéke, valamint az eljárási díj 

befizetését igazoló okirat.

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.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 55 nap Igen: határozat Igen Igen Igen Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

2.
A járási hivatal engedélyezési hatáskörébe tartozó utak 4-30 m 

közötti szabadnyílású hídjai kiviteli tervének jóváhagyása.
Lehetséges

Az eljárások gyors és eredményes lefolytatásához szükséges, hogy az engedélyezési dokumentáció a jogszabályban, és a szakterületi műszaki előírásokban előírt tartalommal kerüljön benyújtásra. A 4-30 m szabadnyílás 

közötti hidak, alagutak kiviteli tervének jóváhagyására kerül sor (a kiviteli tervnek az engedélyezési terv előírt tartalmán túl tartalmaznia kell mindazon paramétereket, amelyek a műtárgy megvalósításához szükségesek). Az 

eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetőleg a kérelem benyújtását követően az eljáró hatóság számlázása alapján kell befizetni. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához 3 példány tervdokumentációt kell 

becsatolni, további 1 digitális példányt pedig a szakhatóságok megkereséséhez. Az érintett közműkezelők, közútkezelők, a közösségi közlekedési szolgáltató, a vízfolyás-kezelő, és a vasútüzemeltető hozzájárulását a 

kérelemhez kell csatolni a megfelelő számú tervdokumentáció, valamint az eljárásban érintettek név- és címjegyzékével együtt. A tervdokumentációt csak a tervezői névjegyzékbe felvett, és megfelelő jogosultsággal 

rendelkező tervező készítheti el. A tervdokumentáció tartalmi követelményeit az eljárási jogszabály melléklete rögzíti. A hatósági eljárás befejeztével az építtető a jogerőre emelkedésről szóló értesítéssel együtt kapja meg 

a jóváhagyott tervdokumentációkat.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

 - 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 utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet, 

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet.

Nem

3 pld kiviteli tervdokumentáció, kiviteli tervre vonatkozó  

útkezelői hozzájártulás, keresztezett akadály (vízfolyás, vasút, 

út) kezelőjének kiviteli tervre vonatkozó nyilatkozata

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

3.

Építési, ideiglenes forgalomba helyezési engedély időbeli hatályának 

meghosszabbítása; 

A végleges építési engedélyben foglaltaktól, tervektől való eltérés 

engedélyezése

Lehetséges

A kiadott útépítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása az utak megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet alapján történik. 

Az útépítési engedélyek időbeli hatálya kétszer, 2-2 év időtartammal hosszabbítható meg, amennyiben a hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változások az engedély időbeli hatályának 

meghosszabbítását érdemben nem befolyásolják. Az érvényességi idő meghosszabbításához szükséges a tervező korszerűségi nyilatkozata, érvényes közút- és közműkezelői, tömegközlekedési szolgáltatói, vasút-

üzemeltetői (érintettség esetén) hozzájárulások, újonnan beszerzett szakhatósági hozzájárulások, illetve az eljárási díj kiegyenlítése. 

Az ideiglenes forgalomba helyezési engedély időbeli hatálya alkalmanként 1-1 év időtartammal hosszabbítható meg. Az érvényességi idő meghosszabbításához szükséges érvényes közút- és közműkezelői, 

tömegközlekedési szolgáltatói, vasút-üzemeltetői (érintettség esetén) hozzájárulások, újonnan beszerzett szakhatósági hozzájárulások, illetve az eljárási díj kiegyenlítése.

A végleges útépítés engedélyben foglaltaktól, illetve az engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Kormány rendelet alapján történik. Nem minősül az építési engedélyben foglaltaktól eltérő megoldásnak, ha az eltérés a kötelezően alkalmazandó szabványok és műszaki előírások tűrési határértékét nem haladja meg. Az 

eltérés iránti kérelemhez csatolni kell az útépítési engedélyezéshez szükséges iratokon túl a módosítással érintett tervrészleteket, és a hatóság újra megkeresi az érintett szakhatóságokat nyilatkozatuk megadása 

érdekében, amennyiben érinti az eltérés a szakhatóságok érdekeit.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

 - 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 utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet, 

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet.

Nem

Az érvényesség idejének meghosszabbításához benyújtandók 

mindazok az iratok, amik az építési engedélyezéshez 

szükségesek voltak, jelen állapotnak megfelelő aktualizált 

formában. Utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendeletben meghatározott dokumentumok, útkezelői, 

vasút üzemeltetői, közmű-kezelői nyilatkozatok.

Az engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése iránti 

kérelemhez csatolni kell az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében 

foglaltak. Mindenképpen szükséges módosított műszaki leírás 

és fedvényterv, valamint amennyiben szükséges a 

közműkezelőkkel lefolytatott ismételt egyeztetés.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 55 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

4.

Gyorsforgalmi utak, valamint a közúti határátkelőhelyek útjainak 

kivételével az országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, a helyi 

közút országos közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi közúttá 

vagy országos közúttá nyilvánításával kapcsolatos ügyek, továbbá a 

közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő 

megnyitásának, vagy a közforgalom elől el nem zárt magánút 

közforgalom előli elzárásának engedélyezésére irányuló eljárás.

Lehetséges

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-

nyilvántartáson való átvezetésre. Az átadás országos és helyi utak esetén térítésmentesen történik. 

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 elzárásból kifolyólag megközelíthetetlenné válik. A megnyitási eljárásban a legfontosabb szempont, 

hogy a közforgalom számára megnyitott magánút kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő-e.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- 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,

Nem

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet indokolni kell. A 

kérelemhez mellékelni kell a forgalmi adatokat, azok változását 

(pl. a forgalom nagysága, a forgalom összetétele), az 

útnyilvántartási adatokat (pl. az út száma, jele, km szelvénye, 

neve, helyrajzi száma, hossza, közigazgatási hovatartozása, 

kategóriába sorolása), az út területét képező földrészlet 

ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles másolatát, és 

térképmásolatát. Az átadó és az átvevő útkezelő előzetes 

megállapodását az átadás feltételeiről, az átmeneti 

intézkedésekről és az átadás - átvétellel kapcsolatos jogokról, 

kötelezettségekről, az átadni kívánt út vagy útszakasz főbb 

műszaki és minőségi adatait.

Közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő 

megnyitásakor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. 

§ (3) bekezdés és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) 

MT rendelet 23/A. §-a szerinti dokumentumok. Az eljárás során 

kell megállapítani, hogy az út a jogszabályi előírásoknak és a 

biztonságos közúti közlekedés követelményeinek megfelel-e, 

ezért be kell nyújtani az útról készült tervdokumentációt 

megközelítőleg engedélyes terv szinten. Közforgalom elől 

történő elzáráskor sem írja elő jogszabály a becsatolandó 

dokumentumokat, azonban itt vizsgálni kell, hogy a bárki által 

igénybe vehető utak nem lehetnek közforgalom elől elzártak, 

tehát ezt dokumentáltan kell igazolni.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

5.
Közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének 

és megszüntetésének engedélyezése. 
Lehetséges

A kérelemben megjelölt helyszín és a vonatkozó útügyi műszaki előírásban meghatározott kérelmező által szolgáltatott adatok, az érintett útkezelő nyilatkozatának megismerését követően az utak forgalomszabályozásáról 

és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben előírásai alapján a szakszerű döntés meghozatala

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- 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 utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet

Nem

Közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezése Az utak 

forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 

szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben felsoroltak, és az 

adott eljárásban a helyszín ismeretét követően a szakszerű 

döntés meghozatalához szükség es dokumentumok útkezelői 

nyilatkozat.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Igen Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

6.

A vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, 

forgalomba helyezésének, megszüntetésének engedélyezése,

az ideiglenes vasúti átjáró létesítésének, megszüntetésének, 

forgalomba helyezésének engedélyezése,

a vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely ideiglenes 

szüneteltetésének elrendelése,

meglévő (forgalomba helyezett) vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-

átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásainak 

meghatározása, továbbá a vasúti átjáró forgalomba helyezése,

a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén - 

jelzőőrállítás helyett - a vasúti pályát keresztező út lezárásának 

engedélyezése,

a közút kezelőjének kezdeményezésére elrendelt vasúti átjáró 

ideiglenes szüneteltetésével kapcsolatban a közút kezelője számára 

a munkák elvégzésének engedélyezése,

a vasúti átjárókról, a vasúti gyalogos-átkelőhelyekről, továbbá a 

kijelölt közúti gyalogos-átkelőhelyekről nyilvántartás vezetése,

a saját célú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, 

összekötő vasúti pályán, csatlakozó vasúti pályán és keskeny 

nyomtávú vasúti pályán lévő kereszteződés esetében a terelősziget 

létesítésének szükségességének megállapítása,

a tíz percet meghaladó ideig zárva tartható, az időszakosan 

üzemelő teljes sorompóval biztosított, valamint a felhívásos 

sorompóval biztosított vasúti átjárók meghatározása.

Lehetséges

A kérelemben megjelölt helyszín és a vonatkozó útügyi műszaki előírásban meghatározott kérelmező által szolgáltatott adatok tervdokumentációk, a vasút üzemeltető és az érintett útkezelő nyilatkozatának megismerését 

követően vasúti átjáró létesítésére, áthelyezésére és megszüntetésére, biztosítási mód meghatározására, megváltoztatására; gyalogos vasúti átjáró építésére, megszüntetésére és áthelyezésére és biztosítási módjának 

meghatározására; meglévő vasúti átjáró biztosítási módja meghatározására ad ki engedélyt.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- 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 utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet

- az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

Nem

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben 

felsoroltak, és az adott eljárásban a helyszín ismeretét 

követően a szakszerű döntés meghozatalához szükséges 

dokumentumok.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Igen Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

7.
Közút területének nem közlekedési célú igénybevételének 

engedélyezése, illetőleg az igénybevétel feltételeinek a módosítása.
Lehetséges

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. A közúti közlekedésről szóló törvény alapján dönt (az igénybevételt engedélyezheti, illetve a feltételeket módosíthatja) a közlekedési hatóság az igénybevételt kérő megkeresésére, ha az útkezelő 

megtagadta a hozzájárulást, illetve olyan feltételeket állapított meg, amely nem megfelelő a kérelmet benyújtónak

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- 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,

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet

- helyi közutak esetén a közterület, helyi közút igénybevételét 

szabályozó önkormányzati rendelet

Nem

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének 

engedélyezéséhez az útkezelő felé be kell nyújtani a közutak 

igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 3. számú 

melléklet szerinti kérelmet, valamint 3 példányban az 

igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki 

leírást), a közút érintett szakaszának hossz-, illetve 

keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés 

megoldását, az igénybevétel miatt szükséges 

forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét. 

Amikor az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása 

miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési 

hatósághoz fordul, be kell nyújtani az eredeti kérelmet és az 

útkezelő erre adott nyilatkozatát, valamint indoklást, hogy mi 

miatt kéri megváltoztatni az útkezelő állásfoglalását.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

8.

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.

Lehetséges

ügymenet leírása:

A közútkezelői hatáskörbe tartozó ügyek egy része a közlekedési szakigazgatási feladatot ellátó szervnél folytatódhat tovább. Amennyiben az ügyfél közúti csatlakozás létesítése iránti igényének jóváhagyását az útkezelő 

megtagadja, vagy a jóváhagyásban megállapított feltételekkel szemben a közúti közlekedésről szóló törvény bekezdése alapján a közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely a körülmények mérlegelése után 

engedélyezheti az útcsatlakozást, vagy módosíthatja a feltételeket. Hasonló eljárás folytatható le az út felbontása, az út területén építmény vagy más létesítmény elhelyezése, illetve az út egyéb, nem közlekedési célú 

igénybevétele esetén, amennyiben az ügyfél nem ért egyet az útkezelői döntésben foglaltakkal. Az ilyen ügyekben az eljárás kezdeményezőjének kell a hatóság részére átadni a közútkezelői eljárással kapcsolatos 

iratanyag másolatát.

Azokban az esetekben, amikor egy adott úthoz csatlakozást létesítenek útkezelői hozzájárulás nélkül, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően, a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a közlekedési 

hatósághoz fordulhat az útkezelő, amely alapján az útcsatlakozás elbontására, illetve az átépítésére kötelezheti a csatlakozás létesítőjét. Az ilyen ügyekben az eljárás kezdeményezőjének kell a hatóság részére átadni a 

közútkezelői eljárással kapcsolatos iratanyag másolatát.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- 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,

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet

Nem

Az útcsatlakozás engedélyezéséhez az útkezelő felé be kell 

nyújtani a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM 

rendelet 7. §-a szerinti kérelmet, valamint 3 példányban az 

igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki 

leírást), a közút érintett szakaszának hossz-, illetve 

keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés 

megoldását, az igénybevétel miatt szükséges 

forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.

Az útkezelő által benyújtott kérelem indoklással; felmérési 

dokumentáció; az útcsatlakozást létesítő neve, címe, 

tájékoztatás a jogsértés megszüntetéséhez szükséges 

intézkedések megtételéről, a jogsértés megszüntetésére 

vonatkozó felszólítás másolata, a kézbesítés igazolása; 

amennyiben kiadásra került, akkor a kiadott közútkezelői 

hozzájárulás másolata; egyéb kapcsolódó iratok; az útkezelő 

által esetlegesen készített fénykép az eredeti és a 

jogszabálysértő állapotról

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

9.

Útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb 

növényzet eltávolításának elrendelése

Vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb 

növényzet kivágásának elrendelése.

Lehetséges

A közúti közlekedés biztonságának érdekében az útkezelő kérelmére a törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján a közlekedési hatóság elrendelheti az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb 

növényzet eltávolítását.

A közúti és vasúti közlekedés biztonságának érdekében a közlekedési hatóság elrendelheti vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet kivágását.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- 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,

Nem

Az útkezelő, illetve a vasút üzemeltető által benyújtott kérelem; 

azon ingatlan tulajdonosának neve, címe, melyen a 

láthatóságot akadályozó fa, illetve egyéb növényzet található, 

tájékoztatás a jogsértés megszüntetéséhez szükséges 

intézkedések megtételéről, a jogsértés megszüntetésére 

vonatkozó felszólítás másolata, a kézbesítés igazolása; egyéb 

kapcsolódó iratok; az útkezelő által esetlegesen készített 

fénykép az eredeti és a jogszabálysértő állapotról

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

10.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (2) 

bekezdése alapján a kérelmező által - a közútkezelő 

hozzájárulásának megtagadása, vagy a kezelő által előírt feltételek 

sérelmezése miatt - kezdeményezett eljárás,

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (3) 

bekezdése alapján - a közút kezelőjének kérelmére - az eredeti 

állapot helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom 

biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére 

irányuló eljárás,

a közút kezelőjének kérelmére a közút műtárgyának minősülő 

burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a 

közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetése miatt 

indult eljárás,

a közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén, az út 

területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás 

felújítására, korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés,

az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében a közút 

nem közlekedési célú, vagy rendkívüli igénybevétele miatti, a 

helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belüli süllyedés, vagy 

más hiba kijavításának elrendelése,

a közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén a közút 

állagát, a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy 

veszélyeztetők Kkt. 7. § (2) bekezdése szerinti kötelezése.

Lehetséges
Az eljárás a közút kezelőjének kérelmére indul. A járási hivatal a kérelem alapján tényállást tisztázza, szükség esetén helyszíni szemlét tart. A járási hivatal határozatban kötelezheti az eljárásra okot adót a közlekedés 

biztonsága vagy az út állagának védelme érdekében indokolt intézkedések megtételére, vagy a kérelem elutasításáról dönt.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) 

Korm. rendelet

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet

Nem

Az útkezelő által benyújtott kérelem indoklással; felmérési 

dokumentáció; az érintett ingatlan tulajdonosa vagy a kötelezett 

neve, címe, az érintett ingatlan helyrajzi száma; tájékoztatás a 

jogsértés megszüntetéséhez szükséges intézkedések 

megtételéről, a jogsértés megszüntetésére vonatkozó 

felszólítás másolata, a kézbesítés igazolása; amennyiben 

kiadásra került, akkor a kiadott közútkezelői hozzájárulás 

másolata; egyéb kapcsolódó iratok; az útkezelő által 

esetlegesen készített fénykép az eredeti és a jogszabálysértő 

állapotról

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

11.

az előzőekben említett útügyi hatósági eljárások bármelyike, mely 

nemzetgadasági szempontból kiemelt beruházás  vagy ahhoz 

kapcsolódik

Lehetséges mint az előzőekben mint az előzőekben Nem mint az előzőekben Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 30 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Közigazgatási per
A közlekedésért felelős 

miniszter

12.

Heves megyi illetékességgel:

Közreműködés a településrendezési eszközök elfogadásának 

eljárásában.

Lehetséges

A területek (épületek, utak, különböző építmények, ...) felhasználásának, a telek alakításának, továbbá az építésnek a feltételeit és módját a településrendezési tervben (településszerkezeti és szabályozási terv), illetve a 

helyi építész szabályzatban kell meghatározni. Az egyes szakigazgatási szervek mint érdekelt államigazgatási szervek adnak véleményt az adott ügyben. A rendezési tervek felülvizsgálata (egész településre vonatkozik) és 

a területrészek módosítása során közlekedési szakági rész érintettsége esetén a közlekedési szakági munkarész kidolgozását a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében településtervezési közlekedési 

szakterületi tervezési jogosultsággal rendelkező tervező (településrendezési közlekedési tervező) készítheti, aki a közlekedési hatóság felé a végleges véleményezési eljárás keretein belül köteles tervezői jogosultságát 

igazolni. A benyújtandó közlekedési szakági terveken a közlekedéstervező elérhetősége, kamarai száma, eredeti aláírása kell, hogy szerepeljen. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv végrehajtási rendeletének 5 § (8) 

bekezdése szerint a közúthálózat fejlesztési tervét ötévenként felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. A közlekedési szakági munkarészt az e-UT 02.01.41 [ÚT 2-1.218:2003] számú útügyi műszaki előírás (A 

településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi követelmények) szerinti mélységben kell kidolgozni. A közlekedési létesítmények tervezése során a közutak tervezési előírásait tartalmazó e-UT 03.01.11 

[ÚT 2- 1.201:2008.] számú útügyi műszaki előírás követelményeit ki kell elégíteni. A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és 

az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

- településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Nem

Általános tervek a felülvizsgálatra, módosításra vonatkozóan. 

Közlekedési szakági tervek. Módosítással érintett területhez 

kapcsolódóan útkezelő, vasút üzemeltető, tömegközlekedési 

nyomvonal kijelölésénél tömegközlekedési szolgáltató vállalat 

nyilatkozata. 

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem
21 nap 

15 nap
Nem Nem Nem Igen Közigazgatási per

A közlekedésért felelős 

miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez 

kötelezően 

csatolandó 

mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e 

hiányzó bizonyíték Ákr. 64. § (1) 

bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés 

kapcsolódó 

eljárásban 

meghozható 

döntés 

feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény 

lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztésé

t Ákr. 48. §

Jogszabály 

kizárja-e az 

eljárás 

szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési 

határidő Ákr. 50. 

§

Függő hatályú 

döntés Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

114. § (1)

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

Gazdasági reklámtevékenység, gazdasági reklámok és az 

üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar 

nyelvű közzétételével kapcsolatos ügyek 

Lehetséges
Megjelenő reklámok tartalmának vizsgálatára, a reklámtilalmakkal 

kapcsolatos előírások megtartására, hivatalból induló eljárások

2008. évi XLVIII. törvény 5/F. §,  24. § (1), és 

2001. évi XCVI. Törvény, 387/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

2. Szerencsejáték szervezése Lehetséges

Szerencsejátékban 18 éven aluliak részvétele, játékterem 18 éven aluliak 

látogatása, játékterem jogtalan működése, játékkaszinó 18 éven aluliak 

általi látogatása esetén eljárás lefolytatása

1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7a), a 36/A. § (2), 

387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet
Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

3.

Közszolgáltatókra és elektronikus hírközlési szolgáltatókra 

vonatkozó fogyasztóvédelmi eljárások, közszolgáltatók 

panaszkezelése, ügyfélszolgálat működtetése 

Lehetséges

Hivatalból vagy kérelemre induló eljárás. Kérelemre indult eljárásban az 

ügyfél kérelme alapján a hatóság függő hatályú végzést hoz, értesíti az 

ügyfelekt az eljárás megindításáról, valamint az ügyfeleket hiánypótlásra, 

vagy adatszolgáltatásra hívja fel. A feltárt tényállás alapján a hatóság 

érdemi döntéssel zárja az elsőfokú eljárást.

1997. évi CLV. törvény 17/A. §. 17/B. §, 2003. 

évi C. törvény 

2005. évi XVIII. törvény 

2007. évi LXXXVI. törvény 

2008. évi XL. törvény 

2011. évi CCIX. törvény 

2012.évi CLXXXV. törvény 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet l

2/2015. (III.30.) NMHH rendelet, 387/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet

Nem

annak igazolása, 

hogy a fogyasztó 

fordult a 

szolgáltatóhoz és 

panaszát 

elutasították

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

4. Fogyasztóvédelmi referens alkalmazása Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, a vállalkozások jogszabályban foglalt 

kötelezettségének (fogyasztóvéelmi referens foglalkoztatása) 

telejsítésének vizsgálatára.

1997. évi CLV. törvény 17/D. §, 387/2016. (XII. 

2.) Korm. Rendelet
Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

5.
Együttműködési kötelezettség megsértése békéltető testületi 

eljárásban 
Lehetséges Hivatalból indult eljárás, a békéltető testület jelzése alapján

1997. évi CLV. törvény 29. § (11), 45/A. § (1) e) 

387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet
Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

6. elektronikus hírközlés Lehetséges 2003. évi C. törvény 21. § (6) Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

7. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások Lehetséges

Elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos eljárás. Kérelemre indult 

eljárásban – amennyiben az ügy elintézése 8 napon belül nem történik 

meg – a hatóság függő hatályú döntést hoz, értesítést küld az eljárás 

megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség esetén 

hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás 

tisztázását követően az első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást 

megszüntető végzéssel zárul. Hivatalból indul az eljárás, ha a 

próbavásárlással egybekötött ellenőrzés, vagy az egyéb ellenőrzés 

jogsértést tár fel. Az Ákr. szabályai szerint a feltárt jogsértés alapján 

hivatal szükséges eljárást indítani.

2001. évi CVIII. törvény 2. § a), 1997. évi CLV. 

törvény,387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

2001. évi CVIII. törvény,

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet ,

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

8. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése Lehetséges

A fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi 

gyakorlatokkal (a vállalkozás részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli 

tájékoztatás nyújtása illetve jelentős információ elhallgatása) szembeni 

eljárás. Célja a vásárlók megtévesztésének és az ebből fakadó ügyleti 

döntések meghozatalának csökkentése, figyelemmel a fogyasztók 

megfelelő tájékoztatáshoz fűződő és vagyoni érdekeinek védelmére. 

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy elintézése 8 napon belül 

nem történik meg – a hatóság függő hatályú döntést hoz, értesítést küld 

az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség 

esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás 

tisztázását követően az első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást 

megszüntető végzéssel zárul. Kérelemre vagy hivatalból indulhat eljárás

2008. évi XLVII. törvény 10. § (1), 2000. évi 

XXV. törvény 32. § (1)  e), 387/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

9. Termékek piacfelügyelete Lehetséges

Az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével 

kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladatok ellátása - a fogyasztók 

élete, testi épsége és biztonsága védelmének, valamint megfelelő 

tájékoztatásuk érdekében. (veszélyes termékek kiszűrése, 

termékbiztonság vizsgálata, kötelező jelölések feltüntetése, címkézés 

vizsgálata). Az eljárás hivatalból indul, minta és ellenminta vételével, a 

termékek biztonságosságának ellenőrzésére a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Piacfelügyeleti Főosztálya, laborvizsgálatot végez. A 

laborvizsgáalt eredménye alapján a felelősség megállapítása a 

forgalmazói lánc feltárásával történik. Az jogkövetkezményeket a 

piacfelügyeleti törvény határozza meg.

2012. évi LXXXVIII. törvény, 2000. évi XXV. törvény 32. § (1)  f), 387/2016. (XII. 2.) Korm. RendeletNem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 70 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

10. Árubemutatóval egybekötött termékértékesítés Lehetséges

Árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenységgel 

kapcsolatos kérelem kivizsgálása vagy hivatalból indított eljárás az 

árubemutató jogszerűségének vizsgálatára.

2005. évi CLXIV. törvény 5/C. §,  5/D. §, 387/2016. (XII. 2.) Korm. RendeletNem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

11.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályainak 

megsértése 
Lehetséges

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy elintézése 8 napon belül 

nem történik meg – a hatóság függő hatályú döntést hoz, értesítést küld 

az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség 

esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás 

tisztázását követően az első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást 

megszüntető végzéssel zárul.

45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, 387/2016. 

(XII. 2.) Korm. Rendelet
Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

12. Általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése Lehetséges

fogyasztóvédelmi szabályok (ártájékoztatás, hiteles mérleg használata, 

nyitvatartási idő) betartásának ellenőrzésére indult hivatalbóli eljárások. 

Helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján indul, vagy fogyasztóvédelmi 

tárgyú bejelentés alapján.

2005. évi CLXIV. Törvény, 1991. évi XLV. 

Törvény, 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet, 

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, 

387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

13. panaszkezelés és ügyfélszolgálat Lehetséges
vállalkozás panaszkezelési gyakorlata valamint ügyfélszolgálatra 

vonatkozó előírások megtartása, hivatalból vagy kérelemre indul
1997. évi CLV. Törvény 17/A Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

14.
Fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályok betartása, dohány és 

alkohol termékkel való kiszolgálása 
Lehetséges

helyszíni ellenőrzés megállapítása alapján hivatalból indult eljárás, amely 

során a hatóság 8 napon belül dönt, vagy 60 napon belül teljes eljárásban 

hoz határozatot

1997. évi CLV: törvény 16/A.§, 1999. évi XLII. 

Törvény, 2012. évi CXXXIV. Törvény, 387/2016. 

(XII. 2.) Korm. Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert

15.
Szavatossággal, jótállással, kereskedelemmel, vendéglátással 

kapcsolatos kérelmek kivizsgálása 
Lehetséges

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy elintézése 8 napon belül 

nem történik meg – a hatóság függő hatályú döntést hoz, értesítést küld 

az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség 

esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás 

tisztázását követően az első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást 

megszüntető végzéssel zárul.

151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, 19/2014. 

(IV. 29.) NGM rendelet, 387/2016. (XII. 2.) 

Korm. Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
a fogyasztóvédelemért 

felelős minisztert
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