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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZMŰEGYEZTETÉS, FORGALOMTECHNIKAI TERV,
KÖZÚTKEZELŐI ÉS TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS MEGRENDELÉSÉNEK
SZÜKSÉGES FELTÉTELEIRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓ FELADATAIRÓL
A hozzájárulások, engedélyek beszerzésének feltételeit és menetét Az egységes elektronikus
közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet, A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.
31.) KHVM rendelet és a közút, közterület tulajdonosa által szabott igények és feltételek tartalmazzák.
Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani a gördülékenyebb ügyintézés érdekében (a
tájékoztatót a fenti jogszabály, Kormány rendelet valamint a szabványban foglaltak figyelembe vételével
készítettük).
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A bekötéssel/elvágással járó munka általában közutat, közterületet érint, valamint egyéb közműveket
keresztezhet, ezért a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a közterület felbontásához a területileg illetékes
Szervezettől munkakezdési engedélyt (burkolatbontási engedélyt) kell kérni. A munkakezdési engedély
kiadásának előfeltétele, hogy a bekötés/elvágás kivitelezője rendelkezzen közműegyeztetés és
forgalomtechnikai terv, valamint közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás érvényes határidejű példányaival.
Ennek elkészítését, illetve beszerzését Társaságunk is vállalja díj ellenében, melynek összegéről honlapunkon
a Szolgáltatások díjszabása pontban tájékozódhat.
Felhívjuk figyelmét, hogy téli időszakban (november 15-től március 15-ig) között az illetékes
hatóságok nem adnak ki munkakezdési engedélyt (burkolatbontási engedélyt), ezért a kivitelezési
munkálatok szünetelnek.
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2.1

KÖZMŰEGYEZTETÉS, FORGALOMTECHNIKAI TERV, KÖZÚTKEZELŐI
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS MEGRENDELÉSÉNEK FOLYAMATA

ÉS

MEGRENDELÉS BENYÚJTÁSA

A Közműegyeztetés, Forgalomtechnikai terv, Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megrendelése
személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban a Közműegyeztetés, Forgalomtechnikai terv, Közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulás nyomtatvány hiánytalanul kitöltött formájában történő leadásával illetve elektronikusan
leadott igényléssel történik. Ennek költségeit a megrendelő köteles megelőlegezni. A megrendelés feltétele a
jóváhagyott szolgáltatói hozzájárulás.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Közműegyeztetés, Forgalomtechnikai terv, Közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulás tervcsomag csak együtt rendelhető meg Társaságunktól, az egyes dokumentumokat
különállóan nem áll módunkban elkészíteni, beszerezni.
Társaságunk a hiánytalanul kitöltött kérelem benyújtása, valamint a szolgáltatás díjának befizetését követően
vállalja a tervek elkészítését és engedélyeztetésre való benyújtását 30 munkanapos határidővel. A benyújtást
igazoló dokumentumokat elektronikusan vagy postai úton megküldjük. Az engedélyezésre beadott tervek
elbírálása továbbiakban az engedélyező szervezet hatáskörébe tartozik. Társaságunk az esetlegesen
felmerülő hiánypótlások teljesítésétől eltekintve a megrendelésnek eleget tett. Az engedélyek teljes körű
beszerzését követően a megbízót írásban tájékoztatjuk. Az előre nem tervezett többlet költségek a megbízót
terhelik (például: kártalanítási díj, stb.).
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Társaságunktól rendeli meg a forgalomtechnikai terv
és a közműegyeztetés elkészítését, valamint a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások
beszerzését a Szolgáltató abban az esetben is jogosult ezek költségeit érvényesíteni, ha a víz- és
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szennyvízbekötés, bővítés és megszüntetés feltételei a Szolgáltató visszaigazolásától számított 6
hónapon belül a Megrendelő bármely okból történő elállása folytán vagy a Megrendelő
érdekkörében felmerülő bármely okból nem valósulnak meg.

2.2

KÖZMŰEGYEZTETÉS

A közműegyeztetés célja, hogy a felszín alatt lévő és tervezett vezetékek és kábelek helyzetéről, anyagáról,
átmérőjéről tájékoztatást adjon, valamint a területen érintett közműszolgáltatók a munkálatok végrehajtásához
szükséges feltételekről nyilatkozzanak. Az engedélyezési folyamatot az E-közmű rendszeren keresztül
szükséges lefolytatni. A közműegyeztetési határidőkre vonatkozó szabályozásokat a hatályos jogszabály (Az
egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet) tartalmazza.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közműegyeztetés érvényességi ideje 1 év.

2.3

FORGALOMTECHNIKA

Az ideiglenes forgalomtechnika célja, hogy a kivitelezési munkálatok ideje alatt felmerülő forgalomelterelés
teljes körű és szakszerű kiépítése a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelően valósuljon meg. Az
engedélyezési folyamatot a területileg illetékes hatóság végzi.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a forgalomtechnikai terv érvényességi ideje eltérő lehet (6 hónap
vagy 1 évig érvényes).

2.4

KÖZÚTKEZELŐI ÉS TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

A közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges bármely, a közutat érintő, nem közlekedési célú
tevékenység, esetén. A közútkezelői hozzájárulás feltételeit A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM rendelet szabályozza. A hozzájárulás elsődleges célja a burkolat helyreállítás módjának és feltételeinek
előírása. A kérelem benyújtása Hivatali kapun keresztül történik. Az engedélyt a területileg illetékes hatóság
adja ki.
A kivitelezési munkákkal érintett terület tulajdonosának hozzájárulását minden esetben meg kell kérni. A közút,
közterület kezelője nem minden esetben egyezik meg a tulajdonossal. A kérelem benyújtása Hivatali kapun
keresztül történik.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás érvényességi ideje
eltérő lehet (legalább 6 hónapig érvényes). Előfordul, hogy az illetékes hatóság személyes
ügyintézést ír elő, mely esetekben csak a megbízó járhat el. Ez esetben a megadott elérhetőségen
értesítjük a további teendőkről.
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