KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
Gépjárműbehajtó / útcsatlakozás létesítéshez,
Épület építéséhez / felújításhoz / használatbavételéhez,
Közműépítéshez telekalakításhoz,
* (megfelelő aláhúzandó)
Használatbavételi kérelem esetén a létesítéskor kiadott közútkezelői hozzájárulás ügyiratszáma:…………...

Kérelmező
neve: ...................................................................................................................................................
címe: ..................................................................................................................................................
A gépjárműbehajtó / útcsatlakozás / közműépítés helye (megfelelő aláhúzandó)
 közút neve:.......................................................................................................................................
 település irányítószáma, neve: ........................................................................................................
 címe (utca, házszám - lakott terület esetén):....................................................................................
A feltárni kívánt terület hrsz. -a: ............................tulajdonosának
neve:....................................................................................................................................................
címe:...................................................................................................................................................
Létesítés indoklása (megfelelő aláhúzandó)
 közút területén / közút alatti / közút feletti építmény
 belterületen –közút melletti ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatás célú
építmény
 külterületen –a közúttengelyétől ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén, száz
méteren belüli építmény
A gépjárműbehajtó / útcsatlakozás/ közműépítés műszaki kialakításának leírása, tervszáma
(burkolat szélétől a telekhatárig mért hosszúság, szélesség, lekerekítő ívek, burkolat szerkezete,
árok vízelvezetésénél a folyamatosság biztosítása – ÚT 2-1.115 Útügyi Műszaki Előírás szerint)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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A közút csatlakozás várható
forgalomnagysága:………………….........................……………………………………………..
A kivitelezés
kezdés tervezett időpontja: ................................................................................................................
befejezés tervezett időpontja:.............................................................................................................
A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy (felelős Építésvezető)
neve:....................................................................................................................................................
címe:...................................................................................................................................................
telefonszáma:......................................................................................................................................
jogosultsága:.......................................................................................................................................
Dátum: ......................
.....................................................
Aláírás
KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:






Közműcsatlakozás engedélyeztetéséhez: 3 példány Terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki
leírás) / legalább az egyik terv E-KÖZMŰ egyeztetve /
ideiglenes parkolók terve – közműépítés által érintett terület parkolási igényeinek
biztosítására (terv, vázlatrajz)
Útcsatlakozás engedélyezéséhez: hossz- és keresztszelvény, csapadékvíz elvezetés
megoldásának terve, és ideiglenes forgalomtechnikai terv,
Építési engedélyezés esetén: – építési terv parkolási mérleg számítása, az ingatlanon
belüli parkolási terv és a közútcsatlakozás terve
Telekalakítási kérelem benyújtásakor: telekalakításra vonatkozó változási vázrajz és
területkimutatás

A beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük:
- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet OTÉK 42.§. (2) bekezdés, 4. melléklet; 47.§ (10)
- 50/2009.(IX.11.) KGY rendelet
- ÚT 2-1.115 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
- ÚT 2-1.210 A parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítése)
- 1/1975.(II.5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól különös
tekintettel a 33. §. 40. §., 41. §. -ában foglaltaknak és a
- 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról
- 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet
- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet -ben előírtaknak.
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