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Közútkezelői és/vagy burkolatbontási hozzájárulás iránti kérelem
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása
esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
polgármester
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen
eljáró szerv illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Közútkezelői hozzájárulás és burkolatbontási hozzájárulás iránti kérelemre vonatkozó
kitöltött nyomtatványok, valamint a meghatározott ügytípushoz benyújtandó mellékletek.
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Nincs illeték, vagy eljárási díj, azonban a közterületen végzett munka során a területi
igénybevételért meghatározott díjat kell megfizetni, amely burkolatbontási hozzájárulás
kiadása esetén, a hozzájárulásban kerül meghatározásra, és kiszámításra.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az ügyfél az ügytípusnak megfelelően a közútkezelői és/vagy burkolatbontási hozzájárulás
iránti kérelem nyomtatványok kitöltését követően személyesen, postai úton, vagy e-papíron
benyújthatja hivatalunkhoz a kérelmet és a benyújtandó dokumentumoknál részletezett
mellékleteket. A burkolatbontási hozzájárulás kiadásához az Érdi Közterület-fenntartó
Intézmény (továbbiakban: ÉKFI) (2030 Érd, Fehérvári út 69/b., titkarsag@ekfi.hu , 06-23365-610) által jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási tervet is be kell nyújtani
hivatalunk részére, így tehát a társintézményhez előzetesen be kell nyújtani jóváhagyásra az
építés alatti forgalomtechnikai tervet.
Ezt követően ügyintéző ellenőrzi a benyújtott dokumentációt és szükség esetén hiánypótlást
kér az ügyféltől. Amennyiben a hozzájárulás kiadása nem ütközik - feltételekkel nem
kezelhető - műszaki vagy jogi akadályba, úgy a közútkezelői és burkolatbontási
hozzájárulások kiadásra kerülnek, valamint, - ahol az szükséges - a tulajdonosi hozzájárulás
is automatikusan kiadásra kerül.
Tájékoztatás a burkolatbontási hozzájárulás kézhezvételét követő ügymenetről:
Amennyiben burkolatbontási hozzájárulás kiadásra került, az abban meghatározott
igénybevételi díjat meg kell fizetni, amelyet igazolni kell kérelmezőnek/hozzájárulásra
jogosultnak. Ezt követően az ÉKFI (2030 Érd, Fehérvári út 69/b., titkarsag@ekfi.hu , 06-23365-610) fogja kiadni a munkakezdési engedélyt, amelyet tőlük az ügyfélnek szintén
kérelmeznie kell. Az ÉKFI végzi az ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyását,
valamint ez alapján a közúti jelzőtáblák kihelyezését, a szakfelügyeletet, illetve a közterületi
helyreállítást. Ezek költségeit a kérelmező/hozzájárulás jogosultja viseli. A költségviselő
személyét előzetesen tisztázzák, és felveszik vele a kapcsolatot. Házi közmű bekötéseknél a
költségviselő jellemzően a Szolgáltató.
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6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha
van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló
határidő
Kézhezvételtől számított 21 nap áll rendelkezésre, amely egyszer meghosszabbítható 10
nappal.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány
Burkolatbontási hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány
A nyomtatványok letölthetők:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/kozutkezeloi-hozzajarulas/kozutkezeloi-hozzajarulas
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése
E-papír
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és
az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Vonatkozó jogszabályok listája:
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- 30/1988. (IV.21.) MT rendelet - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásáról
- 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról
- 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet
- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet - OTÉK
- 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
- 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet - A közúton végzett munkák elkorlátozási és
forgalombiztonsági követelményeiről
- 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet - Az ingatlanok és közterületek tisztán
tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
- 50/2009.(IX.11.) KGY rendelet - A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról
A közútkezelői hozzájáruláshoz 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
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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.
A burkolatbontási hozzájáruláshoz beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük:
- 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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