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Tisztelt Hölgyem!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: BAZ
MKI) 2019. augusztus 4-én érkezett, Bánhorváti Népköztársaság út és a Jókai utat összekötő
gyalogos  híd  építésének  vízjogi  létesítési  engedélye  tárgyú  közérdekű  adatigénylésével
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtom Önnek:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontja szerint „út a járművek és a
gyalogosok  közlekedésére,  vagy  csak  a  járművek,  illetve  csak  a  gyalogosok  közlekedésére
szolgáló,  e  célra  létesített  vagy  kijelölt  közterület,  vagy  magánterület  (közút,  magánút);
magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő,
közforgalom elől elzárt utat is.”

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontja szerint az út műtárgya: a híd,
a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út
víztelenítését  szolgáló  árok,  csatorna  vagy  más  vízelvezető  létesítmény;  a  két  méternél
nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy:
áteresz.

Az előzőek figyelembevételével híd vagy áteresz az út műtárgya, annak engedélyezése nem
tartozik a hatóság hatáskörébe.

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy az Ön által kért, gyalogos híd építésével kapcsolatos adatok
nincsenek a BAZ MKI kezelésében.
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Tájékoztatom, hogy az adatigénye megtagadása miatt jogorvoslati joga keretében az Infotv. 31.
§ (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, továbbá az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Miskolc, elektronikus bélyegző szerint
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