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Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Bizottságot a 

koncentrált rakodóhelyek kialakításának engedélyezési eljárásáról, és kialakításának 

menetéről: 

A koncentrált rakodóhelyek az áruszállítást, (esetleg költözködést) hivatottak biztosítani. 

Kiépítésük forgalomtechnikai eszközökkel, közúti jelzőtáblákkal történik. 

A koncentrált rakodóhelyek engedélyezésének menete: 

Tekintettel arra, hogy a koncentrált rakodóhelyek kijelölése forgalomtechnikai eszközökkel 

történik, ezért az engedélyezési eljárást a Budapest Közút Zrt. Közlekedési Igazgatóság 

Teherforgalmi Osztályán kell kezdeményezni a kérelmezőnek, mint Budapest közigazgatási 

területének forgalomtechnikai kezelőjétől. 

 

Első lépésben egy „forgalomtechnikai terv” elkészítése szükséges, egy arra jogosult 

tervezővel. 

Hivatalosan levél formájában el kell indítani a kérelmet, melyben az alábbi részlet adatokra 

kell fokuszálni. 

 

Az áruszállítási feladatokat támogató kérelmek vizsgálatakor az alábbi alapvető paraméterek 

és szempontok vizsgálatára kerül sor: 

 

A közös rakodási terület kijelölés (esetleg módosítás) indokoltságának vizsgálatához 

szükséges paraméterek: 

- rakodási területet igénylő cég jogi, esetleg magánszemély adatok – levelezési cím, adószám, 

elérhetőség, illetékes megjelölése (telefonszám, e-mail cím), 

- költségviselő adatai amennyiben eltér az igénylőtől – név, cím, adószám, elérhetőség, 

- igénylő üzlet, bolt, helység profilja és a kapcsolódó nyitvatartási ideje, 

- szállítási időszak (részletezve a hétköznapi és a hétvégi szállítási időszakot is), 

- épület, üzlet bejáratok, ill. gazdasági bejárat elhelyezkedése, továbbá az üzlettér és 

raktárterület felülete (m2),  

- rakodóhely igény – munka és egyéb napok, időszak, hossz megjelölésével, térbeli helyszín 

és felület megadásával, 

- szállítási tevékenységet végző járműforgalom nagysága (hétköznapi és hétvégi bontásban pl. 

jármű db/nap megjelöléssel), 

- szállítójárművek méret kategóriája (össztömeg szerint, pl. max. 3,5t-ás/2db naponta). 

 

A fenti adatok alapján dönthető el, mutatkozik-e lehetőség a rakodási terület kialakítására, 

meglévő esetében a módosításra, esetleg egyéb megoldási javaslat megfogalmazására.  

A témaköri döntések meghozatalánál fontos szempont a min. 15 – 25 tgk/nap tehergépjármű 

forduló megléte, melynek vizsgálatához szükség esetén a Teherforgalmi Osztály  helyszíni 

bejárás lefolytatását is indokoltnak tarthatja. 

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

 

Budapest, 2020. június 22. 

 

 

                   Szili Adrián  

              irodavezető 



 

 


