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Közterület felbontása iránti kérelem 
 

 

Ügyleírás: 

 

A közterület nem közlekedési célú igénybevételéhez az érintett közterület kezelőjének a 

hozzájárulása szükséges. Hozzájárulás nélkül a közterület csak rendkívüli igénybevétel esetén 

vehető igénybe, ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy 

csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás 

vagy elemi csapás miatt szükséges. Kérelmező lehet az a természetes vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerv, szervezet, gazdasági társaság, aki/amely az 

adott településen közterületet kíván igénybe venni, használni, hasznosítani útfelbontás 

céljából. 

 

Szükséges dokumentumok: 

 

 kitöltött kérelem, 

 az igénybevétel helyét feltüntető 1:10.000 léptékű térképkivonat, 

 az igénybevétel célját, annak tervezett módját tartalmazó, szakhatóságok, közmű 

üzemeltetők által jóváhagyott műszaki leírás és terv 2 példányban, 

 az előzetes közútkezelői hozzájárulás másolata, vagy iktatószáma (ha van ilyen), 

 az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozás (korlátozás, terelés) 

terve 2 példányban, 

 legalább két, egymásra merőleges irányból készült fotó a kiinduló állapotról. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Illeték: 3000 Ft 

 

Irányadó jogszabályok:  

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 

 a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 

 a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről 

szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet 

 a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 


