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KÉRELEM
munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
A kérelmező (munkakezdési hozzájárulást kérő kivitelező)
neve:………………………………………………………………….......…….
címe: …………………………………………………………………………………..
telefonszáma: ……………………………………………… Telefax száma:

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

…………………………………………………………………………………………………...

A beruházó neve: ……………………………………………………………….
címe : …………………………………………………………………………………
telefonszáma:…………………………………… Telefax száma: ……………………………………………...

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

……………………………………………………………………………………........................
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. § (5) bekezdése értelmében a kérelmére indult
eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezzük. Személyes adatainak kezeléséről részletesebb tájékoztatást a
honlapunkon olvashat, vagy ügyintézőnktől kérhet.
Tájékoztatom továbbá, hogy kérelmében az elérhetőségi telefonszám megadása nem kötelező, ezen adat hatósági nyilvántartásba nem kerül.

Munkavégzés helyének pontos megnevezése:
……….kerület………………………………..út, utca, tér,……………… Hrsz/házszám…………………számok
között
……….kerület………………………………..út, utca, tér,……………… Hrsz/házszám…………………számok
között
……….kerület…………………………………………………………………………………………...kereszteződésbe
n

Létesítmény megnevezése: vízellátás, gáz ellátás, 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: …………………………………………………
Bontandó
burkolat
útpálya
járda
szegély
egyéb
zöldterület

Bontandó burkolat neme:

fm

m2

Építendő burkolat neme:

fm

m2

Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kis kockakő, nagy kockakő, keramit, kavicsolt, járdalap,
járdakő, beton, egyéb:
Törmeléklerakó:..............................................................................................
Nyomvonalas bontások hossza: ............................. fm

Bontási helyek száma: ................. db

Kelt: ………................
Beruházó aláírása
P.H.

Kivitelező aláírása
P.H.

A kitöltött, aláírt és bélyegzővel ellátott kérelemhez csatolandó mellékletek:
1. Az igénybevételt bemutató helyszínrajz, terv, közút és járda érintett szakaszának keresztszelvénye egy
példányban.
2. Tervezői, vagy kivitelezői nyilatkozat, amelyben közli, hogy "A helyszínrajzot és a műszaki terveket a közműüzemeltetőkkel egyeztette, a műszaki megoldás megfelel az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak".
3. A Kivitelező nyilatkozata arról, hogy "a helyreállítást a munkaárok feltöltése után haladéktalanul megkezdi, és a
hozzájárulásban elő írt határidőn belül, folyamatos munkával befejezi".
4. A Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága 6 hónapnál nem régebbi, ideiglenes (az igénybevétel
miatt szükséges) forgalmi rendre vonatkozó forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása a hozzá tartozó, jóváhagyott
forgalomtechnikai tervvel.
5. Részletes építési ütemterv.
6. Építési engedély, vagy létesítési hozzájárulás.
7. Az érintett területek kezelőjének érvényes közútkezelői hozzájárulása.
Kitöltési útmutató
 A nyomtatványt egy példányban kell kitölteni, kézzel történő kitöltés esetén nyomtatott betűkkel.
 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 be kell írni.
 Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.
 Abban az esetben, ha a munka több (nem összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, annyi kérelmet kell
benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.
 Abban az esetben, ha a 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.
 Bontási helyek száma rovatba csak akkor kell írni, ha egy építési munkahelyen belül több helyen, elszórtan
történik a bontás.
 Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetések esetén a BERUHÁZÓ, egyéb esetekben a KIVITELEZÖ
köteles megkérni a hozzájárulást.

Kérelem benyújtása:
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)
bek. aa) pontja értelmében, amennyiben a kérelmező gazdálkodó szervezet, úgy elektronikus eljárásra köteles. Ez
esetben a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet és mellékleteit az epapir.gov.hu hitelesített üzenetküldő
alkalmazáson keresztül kell benyújtani.
Burkolatbontással járó munka csak a munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető meg!

