
KERÜLETI KÖZÚT NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI 
KÉRELEM DÍJFIZETÉSI ADATLAPJA (FUTÓ SPORTVERSENYEK ESETÉN) 

Kérjük, hogy kitöltés előtt olvassa el a következő oldalon lévő tájékoztatót! 
 

A kérelem iktatószáma:  Az 
Önkormányzat 
tölti ki. 

 

A futó sportverseny 

neve:  

helye:  

kezdetének időpontja:  

befejezésének időpontja:  
 

A kérelmező neve:  

A lebonyolító neve:  
 

A számla címzettjének 

neve:  

címe:  

számlaszáma:  

adószáma:  
 

 

Az elfoglalni kívánt, forgalom elől elzárt terület 

Kategória 
Díj 

(Ft/m
2
/óra) 

Terület 
(m

2
) 

Időtartam 
(óra) 

Fizetendő 
nettó díj (Ft) 

 

Fizetendő 
(27%-os ÁFÁ-val) 
terhelt díj (Ft) 

100 Ft-ra kerekítve 
Jelzőtáblával jelzett főútvonal, 
tömegközlekedési útvonal 

3     

Minden más út 1     

 Összesen (Ft)   

 
 
 
 
Megjegyzés: 

 A kerületi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjat csak az V. kerületi Önkormányzat kezelésében álló közterületekre kell 
kiszámítani. Az elfoglalni kívánt terület csak az útpályára vonatkozik. Kerékpárút, gyalogút és járda után nem kell díjat számolni. 

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

 A kerületi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjat 27 %-os ÁFA terheli. 

 Amennyiben a futóverseny nagyobb területre terjed ki és a táblázat nem tölthető ki egyértelműen, úgy a fizetendő díjat külön táblázatban kell 
részletezni és a fenti táblázatban kell összesíteni. 

 

Dátum: 
 
 

P.H. 

 
 
 

cégszerű aláírás 
 
 

A kerületi közutaknak a sporteseményre történő igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulást 
magadom: 
 

Budapest, 2015. 

A kiadmány hiteles: 

Budapest, 2015.  

 

        B-L. Budapest Főváros V.ker. Önkormányzat jegyzője  

         Dr. Sélley Zoltán nevében 

 

 

Jakab Edina sk. 

osztályvezető 

  



 
Tájékoztató a kerületi 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, 

 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2012. (X. 18.) a 
kerületi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló rendelete. 

 A 432/2012.(XII.29.) Korm. rendelet a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és 
közterületek kijelöléséről. /Az e rendelet 2 számú mellékletében fel nem sorolt, Budapest V. kerületének 
közigazgatási határain belüli közterületek futó sportrendezvények céljára történő igénybevétele esetén 
kell e nyomtatványt kitölteni!/ 

 
A fenti jogszabályok alapján 

 a futó sportverseny megtartásához szükséges igénybevételi hozzájárulás csak a díj megfizetése után 
adható ki, 

 a futó sportverseny pedig csak a hozzájárulás birtokában kezdhető meg! 
 
 
A kerületi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj megfizetésének menete: 

1. A díjfizetési adatlapot kitöltve, cégszerűen aláírva az igénybevételi hozzájárulás kérelem mellékleteként kell a 
Belváros-Lipótváros V. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz (1051.Budapest, Erzsébet tér 4.) benyújtani. 

2. A közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj befizetése az alábbiak szerint történhet: 

 Átutalással „Nem közlekedési célú igénybevétel” megjelöléssel, a Belváros-Lipótváros (Bp. V. kerület) 
Polgármesteri Hivatalnak az OTP Banknál vezetett 11784009-15735681 számú bankszámlájára. 

 Posta készpénzátutalási megbízás.  
3. Átutalás esetén a Belváros-Lipótváros V. kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársai a számlát postai úton 

továbbítják, de a kérelmező külön kérésére személyesen is átveheti a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán 
(1051. Budapest, Erzsébet tér 4. 3. emelet). 

4. A futó sportesemény megtartásához szükséges igénybevételi hozzájárulást a díj befizetése után postai úton 
kapja meg a kérelmező, de az eredeti számla Belváros-Lipótváros V. kerületi Polgármesteri Hivatalnál 
személyesen is átvehető. 

 


