
MUNKAKEZDÉSI (burkolatbontási) HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELEM 
A kezdési hozzájárulást kérő beruházó neve: …………………………………………………………... 

 

Pontos címe, irányítószámmal:…………………………………………………………………………….. 

 

Telefonszáma:………………………………Telefax száma:………………………………………………… 

 

A beruházó felelős vezetőjének neve: …………………………………………………………………….. 

 

Lakáscíme, irányítószámmal:………………………………………………………………………………… 

A kivitelező Társaság pontos neve: ...……………………………………………………………………... 

 

Pontos címe, irányítószámmal:……………………………………………………………………………….. 

 

Telefonszáma:……………………………………Telefax száma:…………………………………………… 

 

A kivitelező felelős építésvezetőjének neve:…………………………………………………………….. 

 

Lakáscíme, irányítószámmal:…………………………… …………………………………………… 

 

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………………… 
Munkakezdés helyének pontos megnevezése: 

 

Bp. IX. ker. ……………………………..út,utca,tér………….hrsz./házszám…………….számok között 

 

Bp. IX. ker……………………………....út,utca,tér…………….hrsz./házszám………….számok között 

 

Bp. IX. ker. ………………………………..................................................................kereszteződésében 

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……………………….hó………..nap                                   20……….……………….hó ……………nap 

 

Bontandó 

burkolat 

Bontandó burkolat neme Fm m² Építendő burkolat neme fm m² 

útpálya       

járda       

szegély       

egyéb       

zöldterület       

 
Burkolat nemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, nagykockakő, keramit, kavicsolt 

járdalap, járdakő, beton, díszburkolat /viacolor/, egyéb: 

 
Törmeléklerakóhely:………………………………………………. 

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

 

Budapest, 20…………………………. 

    Hozzájárulást kérő Beruházó aláírása:  Kivitelező aláírása 

              P.H.     P.H. 

 

KÉRJÜK FORDÍTSON, A KÉRELEMMEL BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA A 

TÚLOLDALON!!! 

 



Ügyintézés helye:  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési  Iroda 

1092 Budapest, Ráday u. 26. Tel: 215-1077, varosuzem@ferencvaros.hu 

Ügyintézők telefonszáma:   215-1077/530, 514 

Ügyfélfogadás:    Hétfő: 13 h-17,30-ig     Szerda: 8h--16h-ig     Péntek: 8h-12h-ig 

 

 

TUDNIVALÓK: 
 

Budapest közterületén és közútjain munkát végezni csak a hatályos jogszabályokban 

foglalt előírások betartásával szabad! 

Burkolatbontással járó munka csak a kezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg! 

A KIVITELEZŐ köteles megkérni a hozzájárulást 

 

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerint 

 

A MUNKAKEZDÉSDI HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELEM MELLÉKLETEI: 

 

- A kérelem részletes kitöltése, aláírva és bélyegzővel ellátva. 

- Egy példány kiviteli szintű műszaki tervdokumentációt (tervek, helyszínrajz, minta 

keresztszelvények, műszaki leírás, stb). 

- Tervezői, vagy kivitelezői nyilatkozat, amelyben közli, hogy „ A helyszínrajzot és a 

műszaki terveket a közművállalatokkal és szakhatóságokkal egyeztette és a műszaki 

megoldás megfelel az általános érvényű és eseti előírásoknak” 

- A kivitelező nyilatkozata arról, hogy „a helyreállítást a munkaárok feltöltése után 

haladéktalanul megkezdi és a hozzájárulásban előírt határidőn belül, folyamatos 

munkával befejezi”. 

- A Budapest Közút Zrt. útüzemeltetői véleménye (érintettség esetén) 

- a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Főosztály által jóváhagyott, 6 hónapnál 

nem régebbi, ideiglenes forgalmi rendet tartalmazó terv (pecséttel ellátva vagy 

elektronikusan hitelesítve) és az ideiglenes forgalmi rend forgalomtechnikai kezelői 

hozzájárulása.  

- Szükség esetén részletes ütemterv. 

- Építési engedély vagy létesítési hozzájárulás. 

- Az érintett terület tulajdonosának érvényes tulajdonosi és a terület kezelőjének 

közútkezelői hozzájárulása 

- Az útcsatlakozás vagy gépkocsi behajtó létesítéséhez szükséges közútkezelői 

hozzájárulás iránti kérelem tartalmazza: 

a) a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás/gépkocsi behajtó térségében, 

b) a csatlakozóút/gépkocsi behajtó várható forgalmi adatait, 

c) a csatlakozóút/gépkocsi behajtó hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét és 

d) a csatlakozóút/gépkocsi behajtó közúti jelzéseinek felsorolását. 

 

 

 


