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KÉRELEM 

munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz 

 

1. Kezdési hozzájárulást kérő beruházó: 

 

Neve:  

Lakcíme/székhelye:  

Telefonszáma:   

E-mail címe:   

Adószáma:  

A beruházó felelős vezetőjének neve:  

A beruházó felelős vezetőjének 

lakcíme/székhelye: 
 

 

2. Kivitelező Társaság adatai: 

 

Neve:  

Lakcíme/székhelye:  

Telefonszáma:   

E-mail címe:   

A kivitelező felelős építésvezetőjének 

neve: 
 

A kivitelező felelős építésvezetőjének 

lakcíme/székhelye: 
 

A kivitelező felelős építésvezetőjének 

telefonszáma: 
 

 

3. Munkakezdésre vonatkozó adatok: 

 

Munkakezdés helyének 

pontos megnevezése: 

Gyál                                       út,utca,tér                         hrsz./házszám                     számok között 

 

Gyál                                        út, utca,tér                          hrsz./házszám                     számok között 

 

Gyál                                                                                                                     kereszteződésében 

Létesítmény 

megnevezése: 

vízellátás 

gázellátás 

csatornázás 

hőellátás 

elektromos kábel 
BKV kábel 

közvilágítási kandeláber 

 

 

távközlési építmény 

közúti műtárgy 

vasúti műtárgy 

vágány 

forgalomirányító létesítmény 
útpálya 

járda 

egyéb: 

 

 



 

Munka jellege: 

bekötés 

beruházás 

felújítás 

korszerűsítés 
karbantartás 

javítás 

kiváltás 

fejlesztés 

egyéb: 
 

Létesítmény építési 

engedélyét vagy a 

létesítési hozzájárulást 

kiadó hatóság, szerv neve, 

címe, az ügyirat száma, 

kelte:  

 

Építési (burkolatbontási) 

munka kezdése: 
 

Burkolat végleges 

helyreállításának 

időpontja: 

 

 

 

Bontandó 

burkolat 
Bontandó burkolat neme Fm m² Építendő burkolat neme fm m² 

útpálya       

járda       

szegély       

egyéb       

zöldterület       

       

       

 

Burkolat nemek: 

öntött aszfalt 

hengerelt aszfalt 
makadám 

nagykockakő 

keramit  

kavicsolt járdalap 

járdakő 
beton 

díszburkolat /viacolor/ 

egyéb: 

 

Törmeléklerakóhely:  

Nyomvonalas bontások hossza (fm):  

Bontási helyek száma (db):  

 

 

Kijelentem, hogy személyes adataim kezeléséről tájékoztatásban részesültem, a vonatkozó Adatkezelési 

tájékoztatót megismertem és megértettem, annak tartalmát elfogadom. Hozzájárulok a kérelemben szereplő 

adatoknak a jelen kérelemmel indított eljárással kapcsolatban történő felhasználásához.  
 

Kötelezően csatolandó melléklet: műszaki tervdokumentáció. 

 

 

 

 

Dátum, _______________________ 

 

 
 

 
_________________________________                                               ______________________________ 

 
Hozzájárulást kérő Beruházó aláírása:      Kivitelező aláírása 

 

P.H.        P.H. 
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