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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  

a Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez adatlaphoz 

(ASP IGAZ Kapu) 

Természetes személyként indított ügy 

 

1. Beküldő adatai 

Az ügyfélkapuval történő bejelentkezés esetén az általános adatok, mint viselt név, születési 

név, anyja születési neve, születési hely, idő az adatok előtöltésre kerülnek. 

Beküldő tartózkodási helyét, levelezési címét szükséges megadni. Olyan címet kell feltüntetni, 

ahol tényleges, kapcsolatba tud lépni az adóhatóság az ügyféllel papíralapú küldemény 

kézbesítésével is.  

Beküldő emailcíme, telefonszáma a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Olyan 

elérhetőségeket kell megadni, amely élő, tehát rendszeresen használt email, telefonszám. 

A meghatalmazás típusát szürke háttérrel a rendszer automatikusan jelöli. 

Rendelkezni kell arról, hogy az ügyfél engedélyezi-e az elektronikus kapcsolattartást. Az 

engedélyezés, illetve a tiltás a legördülő menüből választható ki. 

 

 
Előzmény információ szabad szöveges mezőjében tudja feltüntetni egy esetleges előzmény 

dokumentum iktatószámát, vagy más olyan lényeges, szükséges előzményadatot, amely az 

üggyel összefügg. 

 

Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez A kérelmező adatai 

I. A kérelmező adatai 

A kérelmező jellegét szürke háttérrel a rendszer automatikusan jelöli, az nem 

módosítható. A kérelmező megegyezik a beküldővel így adatai előtöltésre 

kerülnek. 

A csatlakoztatni kívánt ingatlan  

Helyrajzi száma kötelezően megadandó adat, melyet a szövegdobozba kell beírni. 

Ennél a résznél kell megadni a csatlakoztatni kívánt ingatlan tulajdonosának nevét és címét. 

Ecséd Községi Önkormányzat 

3013 Ecséd, Szabadság út 139. 

Telefon: 37/558-400 

e-mail: ecsed.ph@ecsed.hu 

 



 

2 
 

A kapubehajtó / útcsatlakozás 

A kapu/ útcsatlakozás helyét szövegesen is szükséges megadni, amely a szövegdobozban tehető meg. 

Itt lehet megadni hogy pontosan mely településen és azon belül hol, milyen utca hány szám alatt 

található az ingatlan, hogyan közelíthető meg, stb..  

A jelölőkör alkalmazásával kell nyilatkozni arról, hogy az ingatlan környezte lakott területi szakasz-e 

vagy sem. 

A Létesítés indoklása szövegdobozában kell leírni azokat a lényeges körülményeket, amelyek 

szükségessé teszik a kapubehajtó / útcsatlakozás létesítését. 

A kapubehajtó / útcsatlakozás műszaki kialakításának leírása 

Itt kell megadni minden fontosabb műszaki paramétert, pl.: a kapubejáró/útcsatlakozás burkolat 

szélétől a kerítés/telekhatár vonaláig mért hosszúságát, szélességét, lekerekítő ívek sugarát, a burkolat 

szerkezetét és nyíltárkos vízelvezetésnél a vízátfolyás folyamatosságának biztosítási módját a 

vonatkozó ÚT 2-1.115 [e-UT 03.02.21] Útügyi Műszaki Előírás szerint. 

A csatlakozás várható forgalomnagysága 

A várható forgalom nagyságáról kell információt adni 

A kivitelezés részben a naptárfunkció alkalmazásával kell megadni a kivitelezés kezdetének, illetve 

befejezésének tervezett időpontját. 

Meg kell adni a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy (felelős 

építésvezető) nevét és címét, telefonszámát, továbbá meg kell adni a kivitelező nevét, pontos címét 

telefonszámát elektronikus kapcsolattartási címét. 

 

Kötelezően benyújtandó mellékletek 

- a kapubejáró / útcsatlakozás kialakításáról készült terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás, érintett 

közművek nyilatkozatai) 

- útcsatlakozás esetében hossz- és mintakereszt-szelvény is, valamit az igénybevétel miatt szükséges 

forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 

A kapubejáró / útcsatlakozás műszaki kialakításának (paramétereinek) leírása: itt kell megadni minden 

fontosabb műszaki paramétert, pl.: a kapubejáró/útcsatlakozás burkolat szélétől a kerítés/telekhatár 

vonaláig mért hosszúságát, szélességét, lekerekítő ívek sugarát, a burkolat szerkezetét és nyíltárkos 

vízelvezetésnél a vízátfolyás folyamatosságának biztosítási módját a vonatkozó ÚT 2-1.115 [e-UT 

03.02.21] Útügyi Műszaki Előírás szerint 

 

Aláírás, meghatalmazás 

A dátum és a név az aláírásnál előtöltésre kerül, a dátum módosítható, a település nevét ki kell tölteni. 

 


