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E I F F E L  S Q U A R E 

IRODAHÁZ 

MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM – 2023. 

Munkavégzési engedély kérést a munka megkezdése előtt 2 nappal, tűzveszéllyel járó tevékenység, valamint a tűzjelző rendszer 
kikapcsolását igénylő tevékenység esetén minimum 6 nappal a tevékenység megkezdése előtt kell beküldeni. Szállítás vagy 
munkavégzés csak jóváhagyott visszajelzés esetén kezdhető meg, a munkavégzés azt követően tekinthető engedélyezettnek, 
amint a megadott email címre megérkezik a jóváhagyott engedély.  
Teherportán keresztül való anyagszállításhoz szállítási kérelmet is be kell nyújtani (Szállítási engedélyezési kérelem)! 
A megadott adatok vonatkozásában a kérelmezőnek kell gondoskodnia a megadott személyes adatok kezelésével érintett 
személyek tájékoztatásáról, hozzájárulásáról. 

Mint a munkát végző vállalkozó képviselője nyilatkozom, hogy a munkavégzés („MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI AZ EIFFEL SQUARE 
IRODAHÁZ ÉPÜLETÉBEN" című dokumentumot) és az anyagszállítás feltételeit („SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI AZ EIFFEL SQUARE 
IRODAHÁZ ÉPÜLETÉBEN” című dokumentumot) megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom. 
Kijelentem továbbá, hogy valamennyi alkalmazni kívánt alvállalkozó részére a fenti dokumentumokat (munkavégzés és szállítás 
feltételei) írásban is igazolt módon átadom, az azokban foglaltakat az alvállalkozókkal betartatom, az alvállalkozók 
tevékenységéért felelősséget vállalok. 
Az alvállalkozók és munkavégzők névsorát tartalmazó excel fájlt az engedélykérelmet tartalmazó emailben mellékeltem. 
Tudomásul veszem, hogy azon dolgozók bejutását, akiknek adatai hiányosan vagy hibásan lettek kitöltve, a portaszolgálat nem 
engedélyezi. A táblázatban a névsort alvállalkozóként csoportosítva kell beírni, az oszlopokban egymás után kizárólag a 
következő adatok szerepeljenek: a dolgozó teljes neve, fényképes igazolványának száma és az őt közvetlenül alkalmazó vagy 
megbízó vállalkozás neve. 

1. Munka 
a. megnevezése: .......................................................................................................................................................................  
b. leírása: ...................................................................................................................................................................................  
c. kezdete (dátum, óra:perc): ...................................................................................................................................................  
d. vége (dátum, óra:perc): ........................................................................................................................................................  
e. helyszíne (bérlemény megnevezése, emelet, torony): .........................................................................................................  

 

2. Munkát végző vállalkozás 
a. megnevezése: .......................................................................................................................................................................  
b. székhelye: ..............................................................................................................................................................................  
c. cégjegyzék száma: .................................................................................................................................................................  
d. építési vagy bontási munka esetén kamarai szám: ...............................................................................................................  

 

3. Munkavégzésért felelős személy: 
a. neve: .....................................................................................................................................................................................  
b. beosztása: .............................................................................................................................................................................  
c. mobiltelefon-száma: .............................................................................................................................................................  
d. email íme: .............................................................................................................................................................................  
e. építési vagy bontási munka esetén a felelős műszaki vezető kamarai száma: .....................................................................  

 

4.  Megbízó 
a. céges adatai 

i. cégnév: .......................................................................................................................................................................  
ii. székhely: ....................................................................................................................................................................  

iii. cégjegyzékszám: ........................................................................................................................................................  
b. képviselőjének 

i. neve: ..........................................................................................................................................................................  
ii. mobiltelefon-száma: ..................................................................................................................................................  

iii. email címe: ................................................................................................................................................................  
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5. Speciális tevékenységi engedély igénye 

Tűzveszélyes tevékenység   □ Igen,   □ Nem 
Mellékelni kell a Tűzgyújtási engedélyt, melyet emailen a munkavégzést megelőző munkanapon legkésőbb 12 óráig kérünk a ehorvath@avestus.hu email 
címekre elküldeni. A tűzveszéllyel járó tevékenységre az engedély kérelmet minimum 6 nappal a tevékenység megkezdése előtt kérjük beküldeni! 

Nagy porral járó munkálatok   □ Igen,   □ Nem 
Munkavégző köteles gondoskodni a tűzjelző fejek letakarásáról és az elszívásról. 

Nagy zajjal járó munkálatok   □ Igen,   □ Nem 
Munkanapokon 18:00-08:00 óra között, vagy hétvégén (pontos feltételek a MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI AZ EIFFEL SQUARE IRODAHÁZ ÉPÜLETÉBEN című 
dokumentumban). 

Tűzjelző rendszer kikapcsolásának igénye   □ Igen,   □ Nem 
A tűzjelző rendszer kikapcsolását igénylő tevékenységre az engedély kérelmet minimum 6 nappal a tevékenység megkezdése előtt kérjük beküldeni! 

Utcai konténer elhelyezése   □ Igen,   □ Nem 
Munkavégző köteles gondoskodni a területfoglalási engedély beszerzéséről, melyet legkésőbb a munkavégzést megelőző munkanapon 12 óráig kérünk a 
ehorvath@avestus.hu email címre elküldeni. 

 

6. Igénylő személy 
a. neve: .....................................................................................................................................................................................  
b. beosztása: .............................................................................................................................................................................  
c. mobiltelefon-száma: .............................................................................................................................................................  
d. e-mail címe: ..........................................................................................................................................................................  

 

Budapest, 2023.  ..................................  hó  .............  nap 

 
 
 ..................................................................  
igénylő személy aláírása 

 

 ..................................................................  
a munkát végző vállalkozás cégszerű aláírása 

 

A munkavégzést engedélyezem, az alábbi feltételekkel: 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Budapest, 2023.  ..................................  hó  .............  nap 

 ..................................................................  
az engedélyt kiállító személy aláírása 

 


