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Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem 

 

A hozzájárulást kérelmező 

megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

levelezési címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail címe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A hozzájárulást kérelmező megbízó/beruházó 

megnevezése: ............................................................................................................................................ 

levelezési címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail címe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Az igénybevételre vonatkozó adatok 

Tervdokumentáció száma:  ........................................................................................................................ 

Tulajdonosi hozzájárulás, illetve további előzmények száma: ………………………………………………………………. 

pontos címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Projekt megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Munkavégzés típusa: vízellátás,gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, közvilágítási 

kandeláber, távközlési alépítmény, közúti műtárgy, gépjármű behajtó kialakítása, útpálya 

és járda felújítása  

Az igénybevétel tervezett ideje: ……………………………………………………………………………………………………………… 

egyéb: 

A kérelemhez csatolt mellékletek: 
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy: 

• a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a munkavégzésre; 

• a tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 21 nappal munkakezdési hozzájárulást kell 

kérnie; 

• a közút nem közlekedési célú igénybevételéért díjat kell fizetni, melynek 

mértékét a vonatkozó Önkormányzati rendelet tartalmazza; 

• az engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, 

hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését; 

• az engedély a kérelem és annak mellékleteként csatolt tervek alapján kerül kiállításra, minden, az 

abban foglaltaktól eltérő kialakítás engedély nélküli munkavégzésnek minősül; 

• az engedély a kiadásától számított 1 évig érvényes, azt követően újabb kérelemmel kell fordulni 

az Önkormányzathoz. 

A kérelemhez kötelezően csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat: 

• kérelem formanyomtatvány; 

• az igénybevételt feltüntető, közműegyeztetett helyszínrajzot és az igénybevételt bemutató 

műszaki leírást; 

• a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés 

megoldását; 

• az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét - 

forgalomtechnikai terv 

• részletes fotódokumentáció a bontással érintett közterület eredeti állapotáról. 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….. 
Hozzájárulást kérelmező aláírása  

 

P.H. 
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Munkavégzés időtartama / megnevezése 1 -7 nap 8-14 nap 15-21 nap 21 napnál több 

Általános igénybevételi díj (1. § (4) bek.) 10.000 Ft 35.000 Ft 100.000 Ft 500.000 Ft 

Késedelmesen benyújtott kérelem esetén 

fizetendő igénybevételi díj (1. § (7) bek.) 
15.000 Ft 52.500 Ft 150.000 Ft 750.000 Ft 

Téli munkavégzés és burkolatbontási tilalommal 

érintett közút igénybevételi díja (1. § (4) bek.) 
50.000 Ft 175.000 Ft 500.000 Ft 2.500.000 Ft 

Késedelmesen benyújtott téli munkavégzés és 

burkolatbontási tilalommal érintett közút 

igénybevételi kérelem esetén fizetendő 

igénybevételi díj (1. § (7) bek.) 

75.000 Ft   262.500 Ft 750.000 Ft 3.750.000 Ft 

Engedély nélküli igénybevétel esetén fizetendő díj 

(8. § (2) bek.) 
100.000 Ft 350.000 Ft 1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 

Útcsatlakozások (kapubejáró, telekbejáró) 
kialakításával kapcsolatos igénybevétel esetén 

fizetendő igénybevételi díj (1. § (4) bek.) 
3.000 Ft 

Engedély nélkül megvalósított munkák 

fennmaradásával kapcsolatos engedélyek 

ügyintézése (9. § (3) bek.) 

100.000 Ft 

Írásban elrendelt többletmunkák elvégzésének 

elmulasztása 
100.000 Ft 

 
 

 

 

 

1. melléklet a 27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez  
 
 
 
 
A nem közlekedési célú igénybevételi díjak mértéke 


