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KEZDÉSI (burkolatbontási) KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM 

 
Kivitelező (kezdési, hozzájárulást kérő) neve, pontos címe, irányítószáma: 
 
 

 
Munkavégzés helyének pontos megnevezése 
 
……. kerület ………………………………. út, utca, tér, …………. Házszám, hrsz. előtt 
 
……. kerület ……………………………………..………. út, utca, tér kereszteződésében 
 
……házszám, hrsz. ….. házszám, hrsz. között mindkét oldalon, páros oldalon, partlan oldalon 

 
Létesítmény megnevezése: vízellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV kábel, 
közvilágítási kandeláber, távközlési alépítmény, közúti műtárgy, vasúti műtárgy, vágány, 
forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda, egyéb: 

 
Építési munka jellege: fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, 
bekötés, egyéb: 

 
A létesítmény építési engedélyt kiadó hatóság neve, címe, ügyirat száma, kelte: 
 
 
A beruházó szerv neve, címe, ügyirat száma, kelte: 
 
 
Építési (burkolatbontási) munka kezdése:         Burkolat végleges helyreállításának időpontja: 
 
…… év ………………… hó ……. nap                    …… év ………………… hó ……. nap 
 
Bontandó burkolat Bontandó burkolat neme: fm, m2 Építendő burkolat neme: fm, m2

Útpálya     
Járda     
Szegély     
Egyéb     
Zöldterület     
 
Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makedám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, 
kavicsolt, járdalap, járdakő, beton, egyéb: 
Törmeléklerakó(kőtér) 
Nyomvonalas bontások hossza: …………… fm.           Bontási helyek száma:…………… db 
 
A helyreállításért felelős neve, címe, irányítószáma: 
 
 
A kezdési engedélyt kérő kivitelező felelős építésvezetőjének neve, lakcíme, irányítószáma, 
telefonszáma: 
 
 
Budapest, 2…..    Hozzájárulást kérő aláírása:  FORDÍTSON! 
          P.H. 
 



 
T U D N I V A L Ó K 

 
Budapest közterületén és közútjain építési munkát végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt 
előírások betartásával szabad ! 
 
Burkolatbontással járó munka csak kezdési hozzájárulás kiadás után kezdhető meg, melyet a KIVITELEZŐ 
köteles kérni. 
 
 

Bizonylat kitöltési utasítás 
 

A bizonylatot a KIVITELEZŐ tölti ki írógéppel, vagy kézzel írt nyomtatott betűkkel. 
A létesítmény megnevezése, valamint az építési munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá kell húzni. 
 
Munkavégzés helyének megnevezése rovatokat értelemszerűen ki kell tölteni. 
 
Az építési engedélyt kiadó hatóság, valamint az építési engedély száma rovatokat csak építési engedélyhez kötött 
munkák esetén kell kitölteni. 
 
A hozzájárulásra vonatkozó rovatot kell kitölteni akkor, ha a munkavégzés nem építési engedély köteles. 
Bontandó burkolat neme rovatba csak akkor kell írni, ha egy építési munkahelyen belül több helyen elszórtan 
történik a bontás. 
 
 

Figyelem ! 
 

Abban az esetben, ha egy építési munka több utcát érintő nyomvonalon halad, annyi kérelmet kell kiállítani 
ahány útvonalat az építkezés érint. 
 
Minden kérelem minden rovatát ki kell tölteni akkor is, ha az adatok azonosak. 
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