
KÖZTERÜLETBONTÁSI ENGEDÉLYEK 
 

 
A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény 
(a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem 
közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) 
a közút kezelőjének az 1988. évi I. törvény és annak végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) 
MT rendelet értelmében hozzájárulása szükséges.    
 
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerint a közút nem 
közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: igénybevétel) szükséges közútkezelői 
hozzájárulás iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerint a kezelői hozzájárulás iránti 
kérelemhez 3 példányban mellékelni kell: 
a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást), 
b) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a 
vízelvezetés megoldását, 
c) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét. 
 
1. Az igénybevétel 
a) helye: b) célja: 
2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az 
igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja): 
3. Az elfoglalni kívánt útterület 
a) hosszúsága: b) szélessége: c) nagysága: ............ m2 
4. Az igénybevétel 
a) kezdetének tervezett időpontja: b) befejezésének tervezett időpontja: 
5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy 
a) neve: b) címe: c) telefonszáma: 
6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett 
építmény (létesítmény) 
a) tulajdonosának neve: címe: b) üzemeltetőjének neve: címe: 
    
    
A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett 
közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. 
A közutakon történő bontási munkálatok igénybevételi díjának mértékét a 38/2003. (XI.7.) 
KR. sz. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

                       38/2003. (XI.7) KR. sz. rendelet 2. sz. melléklete  

 A helyi közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak (ÁFA nélkül !)

  

  Helyi közutak 
kategóriái 

  Belváros (Ft/m2/nap)   Külváros (Ft/m2/nap)   Közút teljes lezárása esetén 

(Ft/m2/nap) 

  Elsőrendű út   200   100   400 

  Másodrendű út   100   50   200 

  Mellékutak, 
gyalogutak, járdák 

  50   25   100 

 
    
 


