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a közút nem közlekedési célú igénybevételére - közút felbontása miatt 

 

Azzal a kéréssel fordulok a közútkezelőhöz, hogy adja hozzájárulását a közút nem 

közlekedési célú - jelen esetben a közút felbontása miatti - igénybevételéhez. 

(pl.: ivóvízhálózatba -, szennyvízhálózatba -, gázvezetékre csatlakozás) 

 

1. Az igénybevétel helye 

 

Az igénybevétel helyének pontos címe, helyrajzi száma: ……………………………………...  

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

 

A helyi közút igénybevétel pontos neve, helyrajzi száma: 

...................................................................................................................................................... 

A közút igénybevétel felülete: …………………………………………………………………. 

 

Igénybevétel helye (kezdő - és 

befejező pontok adatai) 

Hosszúsága  

(m) 

Szélessége  

(m) 

Nagysága   

(m2) 

    

    

    

 

2. Az igénybevétel részletes célja:  

 

A közút felbontását az indokolja, hogy ........................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

  

3. A hozzájárulás jogosultja: 

 

(Annak a személynek, illetve szervezetnek a neve és címe, telefonszáma /email címe/, akinek 

/amelynek/ az érdekében az igénybevétel történik) 

 

A hozzájárulás megadása esetén a hozzájárulás jogosultja: 

 

Természetes személy esetén: 

    Neve: ....................................................................................................................................... 

    Lakcíme: .................................................................................................................................. 

    Telefonszáma: .......................................................................................................................... 

    E-mail címe: ………………………………………………………………………………..... 

 

 



Jogi személy esetén: 

    Megnevezése: ………………………………………………………………………………... 

    Adószáma: …………………………………………………………………………………… 

    Székhelye: ……………………………………………………................................................ 

    Telefonszáma: ……………………………………………………………………………….. 

    E-mail címe: ………………………………………………………………………………..... 

4. Az igénybevétel tervezett időszaka: 

 

   Az igénybevétel kezdetének időpontja: ..................év.......................................hó ............ nap 

   Az igénybevétel befejezésének tervezett időpontja: ................év......................hó …….... nap 

 

5. A feltételek betartásáért felelős személy adatai: 

 

  Neve: .......................................................................................................................................... 

  Lakcíme: ..................................................................................................................................... 

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

  Telefonszáma ............................................................................................................................. 

  E-mail címe: ..............................................................................................................................  

 

6. A hozzájárulás leendő jogosultjaként nyilatkozom arról, hogy a - 

forgalomszabályozási terv alapján - nem közlekedési célú igénybevétel miatt a közút: 

 

       Lezárása indokolt, félpályás lezárása indokolt, nem indokolt. * 

Időtartama: ………………………………………………………………………………… 

 

A hozzájárulás iránti kérelmemhez az alábbi mellékleteket csatoltam: 

 

- az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást), 

- a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvényének rajzát, 

- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás) tervét, valamennyi építési 

ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején érvényes 

ideiglenes forgalmi rendet is. * 

* megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Egyéb, a hozzájárulás szempontjából fontos információ:  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

Kelt: ………………………………, 20 .. …. év  .. ………. hó …… nap 

 

 

 …..…………………………..… 

                aláírás 

 

 

A hiánypótlások elkerülése érdekében legyenek szívesek a felsorolt mellékleteket az 

engedélykérelem benyújtásakor becsatolni! 


	Kérelem

