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Ügyleírások – Közút nem közlekedési célú 

igénybevétele 

 

Illetékes ügyintéző neve és elérhetősége: 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – 8654 Ságvár, Fő utca 16. 

Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző 

Tel: 84/580-022/12 

e-mail: hivatal@sagvar.hu 

 

Ügyfélszolgálat: 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – 8654 Ságvár, Fő utca 16. 

Kling Gyöngyi ügyfélszolgálati ügyintéző 

Tel: 84/580-022/11 

e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30,  

Péntek: 8.00- 12.00 

 

Az eljárás indítása: kérelemre. 

A Kérelmezőnek a közútkezelői 

hozzájárulás iránti kérelmét a Ságvári 

Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) által 

rendszeresített formanyomtatványon, 

a tényleges munkavégzés 

megkezdése előtt legkésőbb 21 

nappal Ságvár Község 

mailto:jegyzo@sagvar.hu
mailto:hivatal@sagvar.hu
mailto:ugyfelszolg@sagvar.hu
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Önkormányzatához kell benyújtania. 

 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

minden olyan természetes vagy jogi 

személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki az 

önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében lévő helyi közutak, 

gyalogutak, járdák meghatározott 

területein a közlekedés feltételeit 

befolyásoló, vagy a burkolat 

felbontásával járó munkavégzést 

kíván folytatni. 

 

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes 
eljárásban hatvan nap. 

Benyújtandó dokumentumok: A Hivatal által erre a célra 

rendszeresített kérelem. 

A kérelemhez a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott 

mellékleteken túl az alábbi 

mellékletek kell benyújtani: 

a) 15 munkanapot meghaladó 

kivitelezési munkák esetén részletes 

építési ütemterv, amennyiben a 

munka egy ütemben nem végezhető 

el, 

b) építési-, vagy létesítési engedély 

köteles munkák esetén építési-, vagy 

létesítési engedély. 

 

Eljáró szerv: Polgármester 

Felettes szerv/jogorvoslat: Képviselő-testület 

Egyéb információk: A helyi közút nem közlekedési célú 

igénybevétele különösen: 

a) közút fejlesztése, felújítása, 

b) közútnak építési munkával járó 

fenntartása, 

c) közúthoz útcsatlakozás létesítése, 

d) közút területén levő (ideértve a 

közút alatt és a közút felett levő) 

vagy az azt érintő közmű (víz-gáz-, 

távközlési vezeték, optikai kábel stb.) 
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létesítése, 

e) a közút területének bontásával járó 

egyéb munkák végzése (ideértve 

különösen a közút területén a 

várakozást gátló eszközök 

elhelyezését, továbbá fák, cserjék 

kivágását vagy ültetését, zöldterület 

átépítését) esetén. 
 

A Közútkezelő a közútkezelői 

hozzájárulásban határozza meg a 

Kérelmező által benyújtott kérelem és 

dokumentumok alapján a 

munkavégzés idejét, a közút nem 

közlekedési célú igénybevételéért 

fizetendő díj nagyságát és a 

helyreállítás módját. 

A közútkezelői hozzájárulás a kiállítás 

napjától számított egy évig érvényes. 

 

Nincs szükség közútkezelői 

hozzájárulásra a közút nem 

közlekedési célú - külön 

jogszabályban meghatározott - 

rendkívüli, 72 órát meg nem haladó 

igénybevétele esetén. A munka 

megkezdését azonban ebben az 

esetben is az igénybe vevő köteles a 

közút kezelőjének a 10. § (2) 

bekezdése szerint bejelenteni. 

 

Burkolatbontással járó munkát 

december 1. és március 1. közötti 

időszakban - a (3) bekezdésben 

meghatározottak szerint kapott 

mentesség kivételével - nem lehet 

végezni (burkolatbontási tilalom). Az 

időjárási viszonyok függvényében 

egyéb időszakban is burkolatbontási 

tilalom rendelhető el. 

 

 Ságvár: 8/2020. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet a helyi 
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Vonatkozó jogszabályok: közutak nem közlekedési célú 

igénybevételéről 

Som: 3/2020. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet a helyi közutak nem 

közlekedési célú igénybevételéről 

Nyim: 3/2020. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet a helyi 

közutak nem közlekedési célú 

igénybevételéről 

2016. évi CL. törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról 

 

 

A hivatkozott jogszabályok az alábbi oldalon megismerhetőek: 

https://njt.hu/ 

Ságvár: 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/400456 

Som: 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/320884 

Nyim: 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/120023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ságvár - A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak 

https://njt.hu/
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/400456
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/320884
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/120023
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Som - A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyim - A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B 

Ssz. Megnevezés Fizetendő díj 

1. Közutak nem közlekedési célú igénybevétele  
50 forint/m2/nap, 

de minimum 1 000 forint. 

2. 
Közutak nem közlekedési célú igénybevétele                  

- határidő hosszabbítás 

100 forint/m2/nap, 

de minimum 2 000 forint. 

3. 
Késedelmesen benyújtott közútkezelői hozzájárulás 

iránti kérelem  

200 forint/m2/nap, 

de minimum 5 000 forint. 

4. Engedély nélküli igénybevétel  50 000 forint. 

5. 
Útcsatlakozások kialakításával kapcsolatos 

igénybevétel  
5 000 forint/útcsatlakozás 

6. Közút teljes lezárása  
400 forint/m2/nap, de 

minimum 10 000 forint, 

7. 
Burkolatbontási tilalom alá eső területek 

igénybevétele  

400 forint/m2/nap, 

de minimum 10 000 forint. 
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