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MUNKAKEZDÉSI (burkolatbontási) HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELEM 
 

A hozzájárulást kérő beruházó neve: ………………………………………………………………………. 
pontos címe irányítószámmal: …………………………………………………………………………………………… 
telefonszáma: ……………………………………………. fax száma: …………………………………………………. 
 

A beruházó felelős vezetőjének neve: ………………………………………………………………………. 
lakáscíme irányítószámmal: ………………………………………………………………………………….………….. 
telefonszáma: …………………………………………… mobilszáma: …………………………………….………….. 
 

A kivitelező neve: …………………………………………………………………………………………….. 
pontos címe irányítószámmal: …………………………………………………………………………………………… 
telefonszáma: …………………………………………… fax száma: ……………………………………….………… 
 

A kivitelező felelős építésvezetőjének neve: ………………………………………………………………... 
lakáscíme irányítószámmal: ………………………………………………………………………………….………….. 
telefonszáma: …………………………………………... mobilszáma: ………………………………………………… 
 
Munkavégzés helyének pontos megnevezése: 
………... kerület ……………………………………… út, utca, tér hrsz./házszám…………… számok között 
………... kerület ………………………………………. út, utca, tér hrsz./házszám…………… számok között 
………... kerület …………………………………….…………………………………………………….. kereszteződésben 
 
Létesítmény megnevezése: vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, közvilágítási kandeláber, 
távközlési építmény, közúti műtárgy, vasúti műtárgy, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda,  
egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Munka jellege: fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, bekötés, egyéb: ………………………. 
 
Létesítmény építési engedélyét, vagy a létesítési hozzájárulást kiadó hatóság, szerv neve, címe, az ügyirat száma, kelte: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Építési (burkolatbontási) munka kezdése:   Burkolat végleges helyreállításának időpontja: 
 
20……. év  …………… hónap ……… nap    20……. év …….……….. hónap …….. nap 
 
Bontandó 
burkolat Bontandó burkolat neme: fm m2 Építendő burkolat neme: fm m2 

útpálya       
járda       
szegély       
egyéb       
zöldterület       
 
Építési munkaterület nagysága: ……………………….. m2  

 
Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, kavicsolt, járdalap, járdakő, 
egyéb: ………………………………………… 
 

 
Törmelék lerakó: …………………………………………………………………………………………..…... 
 

 
Nyomvonalas bontások hossza: ……………….. fm Bontási helyek száma: …………………….. db 
 

Budapest, 20..…………………………………..……… 
 
 

beruházó cégszerű aláírása kivitelező cégszerű aláírása 
P. H.  P. H. 

 
 
 
KÉRJÜK FORDÍTSON, A MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA A TÚLOLDALON TALÁLHATÓ! 
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TUDNIVALÓK! 
 
Budapest közterületén és közútjain építési munkát végezni csak a jogszabályokban foglalt előírások 
betartásával szabad! 
Burkolatbontással járó munka csak a munkakezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg! 
Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetés esetén a BERUHÁZÓ, egyéb esetekben a KIVITELEZŐ 
köteles megkérni a hozzájárulást. 
 
NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 A nyomtatványt géppel, vagy kézzel írt nyomtatott betűkkel kell kitölteni, aláírással és bélyegzővel ellátva 
 kell benyújtani. 
 A létesítmény megnevezése, valamint az építési munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá kell  
 húzni, ha a jellemző megjelölés nem szerepel, azt az egyéb pontnál kell beírni. 
 Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni. 
 Abban az esetben, ha az építési munka több (nem összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, annyi  
 kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés. 
 Abban az esetben, ha az építési munka összefüggően több utcát érintő nyomvonalon halad, egy kérelmet  
 kell kiállítani. 
 Az építési engedélyt kiadó hatóság, valamint létesítési hozzájárulást kiadó szerv rovatot értelemszerűen  
 kell kitölteni. 
 Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben és m2-ben 
  egyaránt, kiválasztva a megfelelőt a burkolatnemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben kell megadni. 
 Meg kell adni m2-ben az igénybe vett terület, azaz építési munkaterület nagyságát, ami alapja a „Helyi 
  közút nem közlekedési célú idénybevételéhez” szükséges díjfizetésnek. 
 Bontási helyek száma rovatba csak akkor kell írni, ha egy építési munkahelyen belül több helyen elszórtan  

 történik a bontás. 
 
A MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELEM MELLÉKLETEI 
 
1. Az igénybevételt bemutató helyszínrajz, terv közút és járda érintett szakaszának keresztszelvénye egy  
 példányban. 
2. Kivitelezési terv, valamint a közút kezelőjének hozzájárulása. 
3. Tervezői vagy kivitelezői nyilatkozat, amelyben közli, hogy „a kivitelezési tervet minden, a munkával érintett  
 közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés  
 eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak.”. 
4. Beruházói nyilatkozat arról, hogy „a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetők 
  nyilatkozatai teljes körűek és azok a kérelem időpontjában érvényesek.”. 
5. A Kivitelező nyilatkozata arról, hogy „a helyreállítást a munkaárok feltöltése után haladéktalanul 
  megkezdi, és a hozzájárulásban előírt határidőn belül, folyamatos munkával befejezi”. 
6. Vasúti pálya, vagy közúti vasúti pálya kezelőjének nyilatkozata. 
7. A közösségi közlekedési járat üzemeltetőjének nyilatkozata. 
8. A BKK Közút Zrt. útüzemeltetői véleménye a közösségi közlekedéssel érintett utakon. 
9. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által jóváhagyott végleges 6 hónapnál nem régebbi, forgalmi rend 
      terve egy példányban, és a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása (jóváhagyó pecsét a forgalomtechnikai  
      terven). 
10. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által jóváhagyott ideiglenes 6 hónapnál nem régebbi, 
      forgalomtechnikai terv egy példányban, és az ideiglenes forgalmi rend forgalomtechnikai kezelői jóváhagyása 
      (jóváhagyó pecsét a forgalomtechnikai terven). 
11. Részletes építési ütemterv. 
12. Építési engedély, vagy létesítési hozzájárulás.  
13. Az érintett terület tulajdonosának érvényes tulajdonosi hozzájárulása. 
14. Egyedi esetben a közútkezelő által szükségesnek vélt egyéb dokumentum. 


