
Kategória – Útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

NMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály

Illetékesség Nógrád Megye

Ügyintézés helye 3100 Salgótarján, Karancs út 54.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- Kérelem,
- Engedélyezési tervek, 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 7. § alapján,

az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

- 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet . 1. sz. melléklet szerint.

Ügyintézési határidő - 55 nap (kiemelt ber. esetén 30 nap)

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

- Írásban vagy személyesen, Eüsztv-ben meghatározott elektronikus
úton,

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

- A benyújtott kérelem tartalmazza:
-a  kérelmező  azonosításához  szükséges  adatokat  (név,  anyja  neve,
lakcím, születési hely, idő) és elérhetőséget, 
-a  kérelemmel  érintett  vállalkozás  nevét,  ha  rendelkezésére  áll,
székhelyének címét.
 -  a  feltételezett  jogsértéssel  érintett  üzlet  címét  vagy  a  kifogásolt
magatartás elkövetésének helyét.
Amennyiben meghatalmazottként jár el, képviseleti jogosultságát igazolni
köteles (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni
vagy jegyzőkönyvbe kel mondani.)
Amennyiben  a  kérelem  nem  felel  meg  a  jogszabályban  foglalt
követelményeknek vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült
új  adatra  tekintettel  szükséges,  a  hatóság  hiánypótlásra  hívja  fel.
Amennyiben a felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget és az
erre  adott  határidő  meghosszabbítását  sem  kéri,  úgy  a  hatóság
rendelkezésére  álló  adatok  alapján  dönt,  vagy az  eljárást  megszünteti,
amennyiben nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás
tisztázását.

- A  hatósági  eljárás  a  kérelemnek  az  eljáró  hatósághoz  történő
megérkezését követő napon indul.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
-1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,
-5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól
-6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének 

szabályozásáról
-19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
-20/1984.  (XII.  21.)  KM rendelet  az  utak  forgalomszabályozásáról  és  a

közúti jelzések elhelyezéséről
-26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól
-93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezé-
sének és megszüntetésének engedélyezéséről

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu)



Időpontfoglalás H-CS: 8-15.30; P: 8-12.00 

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
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