
Közterület felbontása 

 
 

Eljáró hatóság: Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  

Eljárás ügymenete: 

Az eljárás kérelemre indul.  

A kérelem benyújtása 2021. január 1-től illetékmentes. 

A kérelem benyújtására nincs kötelező űrlap, de formanyomtatvány a Hivatal honlapján megtalálható.  

A kérelem és dokumentáció benyújtható: személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton vagy 

elektronikusan az epapír felületen. Az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) 

szolgáltatás igénybevétele biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

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.  

A közút rendkívüli igénybevételét az igénybe vevő köteles a közút kezelőjének - az igénybevétel 

megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg - bejelenteni, az élet- és vagyonbiztonság érdekében 

szükséges intézkedéseket megtenni, és az igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai szerint 

helyreállítani. A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közutat az előírt hozzájárulás 

nélkül vették nem közlekedési célból igénybe. 

 

Ki veheti igénybe?  

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. 

A kérelemhez szükséges dokumentumok csatolása 

a) a részletes kiviteli terv, mely tartalmazza a felbontás módját, a felbontásnál használatos technológiát 

és alkalmazandó gépeket, a felbontás térbeli és időbeli ütemezését, továbbá a helyreállítás módját, a 

helyreállításnál alkalmazandó technológiát és anyagokat, azok tömörítésének, szerkezeti 

vastagságának mértékét. 

b) a kérelemben rögzíteni kell a bontásért és helyreállításért felelős személy nevét, szakképesítését, 

kamarai nyilvántartási számát, valamint a helyreállítás vállalt határidejét. 

c) térképkivonat, melyen az igénybevétel helye fel van tüntetve 

d) előzetes közútkezelői hozzájárulás másolata (ha van ilyen); 

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

Ügyintézési határidő: 30 nap 

Kapcsolódó jogszabályok 

o az Önkormányzat a Képviselő-testületének 5/1996.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete a 

közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és közterület használatáért 

fizetendő díjakról 

o az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

o a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

o a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

o a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet 

o      a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 
 

Nyomtatvány: Közterület felbontási engedély kérelem... 
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