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KKT tartalmi előírásai és eljárásrend 
 
1. A külterületi KKT tervlapjainak léptéke 1:1000 – 1:250-ig változhat, a belterületi 
KKT legalább 1:500 léptékű. 
2. A KKT tervlapjai az alábbi szakági terveket és dokumentumokat kell, hogy 
tartalmazzák: 
a) geodéziai felmérés: legalább a földmérési alaptérképnek megfelelő tartalommal, a 
szintkottázás szükség szerinti besűrítésével; 
b) útépítési helyszínrajz: az útépítési tervnek legalább a meglévő kiépített hálózatig 
kell terjednie. Az útépítési terven jelölni kell a teljes telektömb beépítésének terveit, 
valamint a létesítendő kapubejárók helyét, továbbá a járdatő tervezett szintjét is. Ha a 
csapadékvíz-elvezetés nem zárt csatornahálózattal történik, akkor annak megoldását 
is legalább itt be kell mutatni, ügyelve a telekbejáratokra is. Az akadálymentes 
közlekedés jogszabályban előírt feltételeit biztosítani kell; 
c) hossz-szelvény(ek) és minta-keresztszelvény(ek) jogszabályban előírt 
részletességgel; 
d) csapadékvíz elvezetés: a felszíni csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer 
szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb (0,5 ha-t 
meghaladó telekterületű) beruházás esetén. A felszíni csapadékvíz elvezető 
rendszerek méretezése során hidrológiai, hidraulikai számításokkal kell igazolni a 
tervezett rendszer működésének alkalmasságát. A rendszert „csapadékvíz elvezetési 
koncepcióval" rendelkező területeken az abban előírtaknak megfelelően kell 
megtervezni és megvalósítani (nyílt vagy zárt); 
e) közműépítési helyszínrajz: a szorosan vett tervezési területen túl a tervnek 
legalább a meglévő hálózatok csatlakozási pontjáig; befogadó vagy táppontig kell 
terjednie. A tervnek tartalmaznia kell legalább a villamos energia ellátás, a 
közvilágítás, a zöldfelület kialakítás, a vízellátás és a csatornázás megoldását, 
valamint – amennyiben a tervezési területen arra lehetőség van – a gázellátás, telefon 
és kábelhálózat megoldását is; 
f) műszaki leírás: Ismerteti a műszaki infrastruktúrára (közművek, utak és egyéb 
műtárgyak) vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat, valamint az 
alkalmazott műszaki megoldásokat alátámasztó számításokat és indokolásokat; 
g) költségbecslés (szakági tervező által készített); 
h) egyeztetési jegyzőkönyvek: a leendő út- és a zöldfelületek kezelőivel, valamint a 
közmű-üzemeltetőkkel folytatott egyeztetésekről. (A dokumentumnak igazolni kell, 
hogy a tervi munkarész bemutatásra került, azzal az érintett szolgáltató, kezelő 
egyetértett, a tervezési területen kívüli hálózatfejlesztési igény felmerül-e.) és 
i) tervezői nyilatkozat: a rendezési tervnek való megfelelőségről és jogszabályoknak 
való megfelelőségről. 
3. A KKT-t a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységénél 8 példányban, 
tartalomjegyzékkel ellátva kell jóváhagyásra leadni. A dokumentációt elektronikusan 
is be kell nyújtani. 
4. A benyújtást követően az önkormányzat formai vagy tartalmi hiányosság esetén a 
hiányzó munkarészek pótlására, tervek átdolgozására hívja fel a fejlesztőt. 



5. A polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységei részvételével egyeztető 
tárgyalást tart. Az egyeztető tárgyaláson elhangzott megállapítások, javaslatok 
alapján a terv kiegészítését kell kérni a fejlesztőtől. 
6. A KKT kizárólag egyeztetést követően nyújtható be jóváhagyásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


