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HÍDFELÚJÍTÁSOK, HÍDÉPÍTÉSEK 

ENGEDÉLYEZTETÉSI KÉRDÉSEI 



A hatóság az eljárása során köteles betartani és 

betartatni a jogszabályok rendelkezéseit. 



Jogszabályok 
 

• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

       szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (KET) 

• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

• az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

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

• a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

• az útügyi hatósági eljárások díjairó szóló l26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 

• egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 



Eljáró hatóságok (jogszabály jelöli ki) 
 

30m össznyílás alatt: 

Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelősége 

  

30m össznyílás felett és 

autópályák és gyorsforgalmi utak minden hídján: 

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Út- és Hídügyi Főosztály Hídügyi Osztály 

 

Továbbá: 

Országos közutakon, ha a hídépítés engedélyköteles útépítéssel párosul, az NKH feladatát szakhatóságként 

végzi. Ezen esetekben az engedélyező hatóság a Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, hozzájuk 

kell a kérelmet benyújtani. 



Eljárások típusai 

Ügyfél 

kérelmére induló 

Hivatalból 

induló 

Elsőfokú eljárás 

Jogerős döntés 

Elsőfokú döntés 

Másodfokú eljárás 

Másodfokú döntés 

fellebbezés 

Döntés megsemmisítése; 

Új elsőfokú eljárás; 

Elsőfokú döntés helybenhagyása 
Bíróság 

fellebbezés 



Elsőfokú eljárás 
 

Kérelemre indult eljárás: 

• elvi építési engedély 

• építési engedély 

• eltérési engedély 

• engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítása 

• építési engedélyek átruházása 

• kiviteli terv jóváhagyás 4 m nyílás felett 

• forgalomba helyezési engedély (munkaközi, ideiglenes, végleges) 

• Nem engedélyköteles az a felújítás, ami a híd geometriáját, erőjátékát, teherbírását nem 

befolyásolja (fokozott visszatartási szintű korlátok, kerékpárút átvezetés kérdéses) 



Elsőfokú eljárás 
 

Hivatalból indított eljárás 

• fennmaradási engedély 

• hatósági ellenőrzési eljárások 

• stb. 



Eljárás eredménye 
 

Elsőfokú eljárás 

• jogot keletkeztető döntés (határozat) 

• elutasítás 

• eljárás megszüntetése 

• felfüggesztés 

 

Másodfokú eljárás (fellebbezés esetén) 

• elsőfokú döntés helybenhagyása 

• elsőfokú döntés  megsemmisítése 

• elsőfokú szerv új eljárásra kényszerítése 



A jogszerű eljárás 
 

• jóhiszemű elbírálás 

• egyenlő bánásmód 

• tényállás tisztázása 

• szerzett jogok védelme 

• jogsértés esetén szankcionálás 



Az ügyintézési határidő 
Alapesetben 30 nap, de jogszabály módosíthatja. 

 

Nem számít bele: 

• Hatáskör és illetékesség megállapítása 

• Adat- és hiánypótlás; 

• Szakhatósági állásfoglalások beszerzése (15 nap); 

• Felfüggesztés időtartama  

• Üzemzavar, fordítás, szakértői vélemény, stb… 

 

Egyszer módosítható (+30, vagy +15 nap) 



Különleges esetek 
Önkormányzati hidak 

 



Különleges esetek 
Határhidak 

 

Nemzetközi megállapodás szükséges 

(műszaki, financiális és kezelői 

szempontok rögzítése) 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


