
Bontásról egy kicsit
részletesebben.

Kétféle bontás van.  Az engedélyköteles és a nem engedélyköteles.

Az alábbi esetben engedély köteles a bontás.

• Műemléket érintő bontásról van szó. (épületrész is)

• Örökségvédelemmel érintett épület, épületrész esetén.

• Ikres beépítésű, vagy zárt sorú építmények esetén akkor, ha a munkák érintik az 
alapozását, vagy a csatlakozó szerkezetet.

A fenti esetekben kell a bontáshoz engedély. Minden más esetben nyugodtan bonthatunk. Ez nem

teljesen igaz mégsem, mert a helyi földhivatalban ellenőrizzük le, hogy nincsen-e változtatási 

tilalom elrendelve a területre. Amit még nézzük meg,, hogy a földhivatali bejegyzés rendben van-

e? Pl. egyáltalán tartalmazza-e a nyilvántartás az építményt?

A  z engedély köteles bontásról   itt most nem írunk többet, hívjon minket   a +36 20 518 4321-s   
telefon  számon.  

A bontás lépései.

Első lépés, ez adminisztratív. 

Először ellenőrizzük, hogy engedély köteles-e a bontás? Helyi önkormányzat, földhivatal 

stb. Ebben segítünk. Családi házak esetében legtöbbször nem engedélyköteles, de más 

adminisztratív kötelezettségünk lesz, főleg a végén.

Részleges bontás esetén, ha csak maga az épület nem tartozik az engedély köteles eljárás 

alá, akkor semmi különösebb dolgunk a bontáson kívül nincs. Viszont bármilyen fal 

bontásakor, vagy a födémhez tartozó részek bontásakor hívjunk statikust! A statikus 

mindig ad hivatalos véleményt, sokszor azt is tartalmazza a vélemény milyen sorrendben, 

milyen alátámasztást használva bontsunk. Mi mindig hívunk statikust bontásainkhoz.
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Második lépés, maga a bontás.

Felvonul a bontó brigád. Hozzák a szűkséges eszközöket, gépeket. Kijelölésre kerül a 

hulladék átmeneti elhelyezése. 

Van egy általános technológiai sorrend,   ez nagyjából így néz ki.  

• Az épület lekapcsolása a közművekről. Ideiglenes áram és víz kivételi lehetőségek 

kiépítése.

• Az épület teljes kirámolása, bútorok, tokszerkezetek, hideg és meleg burkolatok 

lebontása.

• Kijönnek a szerelvények, szaniterek. 

• Lebontásra kerül a tető héjalása, bádogos szerkezetek, kémény, külső szigetelések, 

és a tetőszerkezet.

• Födém különböző burkolatai, bélés testek, födémszerkezetek, gerendák, lépcsők.

• Válaszfalak. 

• Alapok és lábazatok

Mindenképpen meg kell említeni a bontáskor keletkező hulladékokat. Figyelni kell a 

hulladék átmeneti tárolására. Amennyiben egy meghatározott küszöb értéket meghalad a 

hulladék mennyisége, átmenetileg is, külön csoportosítva, fajtánként kell tárolni.

3 -féle hulladék keletkezik.

• Újrahasznosítható.

• Hulladéklerakóba (bányába) kerülő

• Veszélyes hulladék. Ez legtöbbször azbeszt, szennyezett föld, pl. egy ipari 

létesítmény esetén. Erre külön szabályok vonatkoznak, ez itt most nem lesz 

részletezve. A lényeg, hogy ez a hulladék külön kezelést, külön lerakóhelyet jelent.

És amikor befejeződött a bontás.

Még egy lépés van hátra. A tulajdonosnak be kell jelentenie a bontás befejezését a 

hatóságnak. Ehhez meg kell bízni egy földmérőt, mert ezt civil ember nem tudja 

elvégezni. :-)  Olyan földmérőt válasszunk aki a kötelező geodéziai terv mellett elintézi a 

földhivatali ügyintézést is. Intézzük!

Most már készen vagyunk!
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Összefoglalva. 

Egy teljes bontás nem egyszerű dolog. Érdemes gyakorlott bontókra bízni. 

Mi a bontáson kívül az ügyintézést is vállaljuk

Minket megtalál a +36 20 518 4321-s telefonszámon.
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