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BIZONYLAT KIÁLLITÁSA IRÁNTI KÉRELEM  

(munkálatok amely elvégzéséhez nem szükséges beszerezni az illetékes építészeti 
szervezet aktusát azaz a munkálatok elvégzéséhez szükséges aktust)  

 
Az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 30. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 16/18 és 18/95- 
hiteles értelmezés) és a tervezési és építési törvény 144. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 2009/72., 
2009/81.-mód., 2010/64.-AB határozat„2011/24.,2012/121,2013/42.-AB határozat,2013/50.-AB 
határozat,2013/98.-AB határozat,2014/132, 2014/145,2018/83,2019/31, 2019/37- másik törvény és 2020/9) 
kérelmezem bizonylat kiadását munkálatok végzésére a/az:   
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

/a munkálatok leírása/ 
 
település____________________, utca __________________________ házszám ___, kataszteri telekszám 
____________,     
 
KK _________________.  
 

 
 A bizonylatra szükségem van: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Illetékek/térítések: 
 Közigazgatási illeték a 840-742221843-57 számlaszámra, számlatulajdonos a Szerb Köztársaság 

költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232 (természetes személy) vagy 97 КБ-232-ПИБ (jogi személy), az 

utalás szándéka "köztársasági közigazgatási illeték", 640,00 dinár összegben a köztársasági közigazgatási 

illetékek díjszabásának 1. és 11. díjtételszáma szerint. 

 
 

 
A kérelem benyújtásának helye és ideje 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

  
 

 

 a kérelmező természetes személy neve és vezetékneve/jogi 

személy/vállalkozó üzleti neve  

  

 MB/TSZ és PIB/AASZ (jogi személy/vállalkozó) 

 
 

 lakóhely címe/székhely 

 



 elérhetőségi telefon 

 

 aláírás  

 
 
Megjegyzés: 
A kérelem a következő munkálatokra vonatkozik: 
- az ingatlan vagy lakás fenntartásának folyamatban levő munkálatai;  
- drót vagy fakerítés elhelyezése;  
- jégelhárító rendszer építése;  
- egyszerű objektumok építése amelyek ugyanazon a kataszteri telken vannak mint a fő objekum,és amelyek 

építése nem zavarja a szomszédos objektumok rendszeres használatát (kerti árnyékolók amelyek alapja 
nem haladja meg a 15 m2,udvari/kerti utak,kerti teraszok, kerti medencék halastavak amelyek felülete nem 
haladja meg a 12 m2-t és mélysége nem haladja meg az 1métert , különféle fedett konstrukciók amelyek 
alapja nem haladja meg a 10 m2, játszóterek, udvari tűzhely amelyek felülete nem haladja meg a 2 métert  
és magassága nem haladja meg a 3 métert, autófeljárók 2,5-3 m szélességig, szoláris energiagyűjtők 
amelyek nem kapsolódnak a villamosenergia elosztó hálózatra);  

- szarvasmarha gödör amelynek alapja nem haladja meg a 20 m2-t;  
- sírok és temetői emlékművek;  
- gyalogosutak, értesítési táblák amelyek felülete nem haladja meg a 6 m2 és más felszerelés a védett 

természeti javakban (a gazdasági társaság,közvállalat illetve más jogi személy döntése alapján amely a 
terészeti jó igazgatását végzi);  

- antennahordozók antennával együtt a már létrehozott épületeken, utakon, infrastruktúrákon és elekronikus  
kommunikáció konténerein, mint a bázisállomások minta alapján elkészített tárolószekrényei a megfelelő 
tartóoszlopokon, az elektronikus kommunkiáció eszközei amelyeket az elektronikus kommunikáció 
kábeleire és hálózataira szerelnek fel és az elektronikus kommunikáció kábelei amelyeket az elektronikus 
kommunikáció meglévő vezetéki infrastruktúrájára telepítenek vagy helyeznek el – földalatti kábelhálózat . 

- az elektronikus kommunikáció és elektromos energia felszerelésének és készülékeinek elhelyezésére 
előrelátott konténerek, optikai és más kábelek mikro, külső és belső felszerelésre alkalmas minta alapján 
készített szekrények az elektronikus kommunikáció felszerelésének tárolására és hasonló.;  

- karbantartási, javítási és felszerelés cserélési munkálatok a szélerőművek objektumain amely 
munkálatokat építési engedély nélkül lehet elvégezni (propellercsere, gondolacsere, meghatározott 
készülékek és alkatrészeik cseréje); 

- a katódvédelmi rendszer acélvezetékeinek oszlopai  és a katódvédelmi rendszer állomásai,a kilóméterek 
jelölései, fordulójelek és az útakkal és sínekkel való kereszteződések biztonsági pipacsövei a vonali 
infrastruktúra objektumain mint amilyenek a gázvezeték, naftavezeték és más termékvezetékek.  


