
 

 

TUDNIVALÓK 
 

Budapest közterületein és közútjain bontási-, építési munkát végezni csak a hatályos 

jogszabályokban foglalt előírások betartásával szabad. 

Burkolatbontással járó munka csak a munkakezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg.  

Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetések esetén a Beruházó, egyéb esetekben a 

Kivitelező köteles megkérni a hozzájárulást.  

 

 

NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 A nyomtatványt írógéppel vagy kézzel írt nyomtatott betűkkel kell kitölteni. 

 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. 

 A 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. 

 A 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. 

 A 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. A kérelem részletes kitöltése aláírva és bélyegzővel ellátva. 

2. Az igénybevételt bemutató helyszínrajz, terv, közút és járda érintett szakaszának 

keresztszelvénye egy példányban. 

3. Tervezői vagy kivitelezői nyilatkozat, amely közli, hogy „A helyszínrajzot és a 

műszaki terveket a közművállalatokkal és szakhatóságokkal egyeztette és a műszaki 

megoldás megfelel az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak”. 

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

haladéktalanul megkezdi és a hozzájárulásban előírt határidőn belül, az előírtaknak 

megfelelően, folyamatos munkával befejezi”. 

5. A BKK Közúti Közlekedési Igazgatóság által jóváhagyott ideiglenes, hat hónapnál 

nem régebbi forgalomtechnikai terv egy példányban és az ideiglenes forgalmi rend 

forgalomtechnikai kezelői jóváhagyása (általában jóváhagyó pecsét a 

forgalomtechnikai terven). 

6. Részletes építési ütemterv. 

7. Építési engedély vagy létesítési hozzájárulás. 

8. Az érintett terület tulajdonosának érvényes tulajdonosi hozzájárulása.  


