FŐVÁROSI KÖZÚT NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES
HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM
DÍJFIZETÉSI ADATLAPJA (BPKFU005)
Kérjük, hogy kitöltés előtt olvassa el a következő oldalon lévő tájékoztatót!
Az igénybevétel
helye: .................................................................................................................................................................
célja:

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

kezdetének időpontja:

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

befejezésének időpontja: .....................................................................................................................................
A beruházó neve: ...............................................................................................................................................
A kivitelező neve: ...............................................................................................................................................
A számla címzettjének
neve:
...............................................................................................................................................
címe:

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

számlaszáma:

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

adószáma:

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

Díjbekérő továbbításának módja (Megfelelő jelölendő)
 fax szám:
...............................................................................................................................................
 e-mail cím:

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

Számlamásolat továbbításának módja (Megfelelő jelölendő)
 fax szám:
...............................................................................................................................................
 e-mail cím:

...............................................................................................................................................
Az elfoglalni kívánt, forgalom elől elzárt terület
Díj
Terület Időtartam Fizetendő díj (Ft)
Szorzó
100 Ft-ra kerekítve
(Ft/m2/nap)
(m2)
(nap)

Kategória
Jelzőtáblával megjelölt főútvonal,
tömegközlekedési útvonal
Minden más út

Módosított díj (Ft)
A Budapest Közút tölti ki!

100

Kerékpárutak, gyalogutak, járdák

50
50
Összesen (Ft)

Megjegyzés:

A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjat csak a Fővárosi Önkormányzat közútkezelésében álló
közterületekre kell kiszámítani!

A közút teljes lezárása, a téli (november 15. és március 15. közötti időszak) munkavégzés, valamint a burkolatbontási tilalom hatálya
alá eső közutak esetén a szorzószám 2, amely szorzószámok azonos igénybevétel esetén összeadódnak.

A fizetendő díjat a kerekítés szabályai szerint 100 forintra kerekítve kell kiszámítani. Ha a kiszámított díj összege az 1000 forintot nem
haladja meg, úgy a kérelmezőnek nem kell igénybevételi díjat fizetnie.

Amennyiben a közút nem közlekedési célú igénybevétele nagyobb területre terjed ki és a táblázat nem tölthető ki egyértelműen
(például eltérő szorzószámú területeket érint, vagy azonos kategóriájú utak esetében eltérő időtartam történik az igénybevétel) úgy a
fizetendő díjat külön táblázatban kell részletezni és a fenti táblázatban kell összesíteni.

Dátum: 20..... év …………………… hó ….… nap
P.H.
A számla kiállítható:

 módosítással

Dátum: 20..... év …………………… hó ….… nap
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Cégszerű aláírás

 módosítás nélkül
Szakmai referens: .....................................................
Adatgazda: Budapest Közút Zrt. KO, HMO
Eljárás(ok): KENYI-MKH

Tájékoztató a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról
Jogszabályi háttér:
 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet,
 a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések,
a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról
34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet,
 a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.)
Főv. Kgy. rendelet.
A fenti jogszabályok alapján
 a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás csak a díj
megfizetése után adható ki,
 a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele pedig csak a hozzájárulás birtokában
kezdhető meg!
A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj megfizetésének menete:
1. A díjfizetési adatlapot kitöltve, cégszerűen aláírva a fővárosi közút nem közlekedési célú
igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem mellékleteként (burkolatbontással járó munka
esetén a munkakezdési hozzájárulás kérelem mellékleteként) kell a Budapest Közút Zrt-hez (1115
Budapest, Bánk bán u. 8-12.) benyújtani.
2. A díjfizetési adatlapot a Budapest Közút Zrt. munkatársai megvizsgálják, ezt követően díjbekérőt
állítanak ki, amelyet a kérelmező által, az adatlapon megjelölt módon továbbítanak a kérelmező részére.
3. A díjbekérő alapján kell a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjat teljesíteni
az alábbiak szerint:
 Átutalással a Budapest Közút Zrt. CIB Banknál vezetett 10700024-67032082-51300009 számú
bankszámlájára. Ebben az esetben a közleményben fel kell tüntetni a kapott díjbekérő számát,
valamint az igénybevétel helyét. A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételéért
fizetendő díj előre történő (díjbekérő tételhez nem köthető) utalással nem fizethető.
4. Átutalás esetén a Budapest Közút Zrt. munkatársai a számlát postai úton továbbítják, de a kérelmező
külön kérésére a kiállított számla másolata faxon vagy e-mailben is továbbításra kerül.
5. A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulást a díj befizetése után
postai úton kapja meg a kérelmező.
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