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KÉRELEM
a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás
iránt1
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdés szerinti tevékenységek2
végzéséhez, továbbá útcsatlakozás létesítéséhez
1. Az igénybevétel
a) helye: ...................................................................
b) célja: ...................................................................
2. A személy (szervezet) neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja):
……………………………………………………………………………………………………………………………
…
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. § (5) bekezdése
értelmében a kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezzük.
Személyes adatainak kezeléséről részletesebb tájékoztatást a honlapunkon olvashat, vagy ügyintézőnktől kérhet.
Tájékoztatom továbbá, hogy kérelmében az elérhetőségi telefonszám megadása nem kötelező, ezen adat hatósági
nyilvántartásba nem kerül.
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: .................................................................
7. A vízelvezetés megoldása az útcsatlakozás térségében:
8. A csatlakozó út várható forgalmi adatai:
9. Az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok:
10. Az építményeknek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolság:

Kelt:
....................................................
(cégszerű) aláírás
Mellékletek:
1. az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás)
2. a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye
3. az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve
4. a csatlakozó út hossz-szelvényé és minta keresztszelvénye
5. a csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolása

Kérelem benyújtása:
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)
bek. aa) pontja értelmében, amennyiben a kérelmező gazdálkodó szervezet, úgy elektronikus eljárásra köteles. Ez
esetben a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet és mellékleteit az epapir.gov.hu hitelesített üzenetküldő
alkalmazáson keresztül kell benyújtani.

