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Tájékoztató 
 

Az üzemeltetői terv-felülvizsgálati szolgáltatási díj bevezetéséről 
 
 
Tájékoztatjuk a tervezői megbízással rendelkező tisztelt Ügyfeleinket (tervező cégeket, 
tervezőket, beruházókat, lebonyolítókat és azok hivatalos képviselőit), hogy 2012. november 
1. napjától a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-nél (a továbbiakban: BDK) a 
társaság tevékenységi körében nyújtott terv-felülvizsgálati és -egyeztetési szolgáltatás 
ellentételezésére bevezetésre kerül a kiviteli terv üzemeltetői (közszolgáltatói) jóváhagyásával 
kapcsolatos üzemeltetői terv-felülvizsgálat szolgáltatási díja. 
 
Az üzemeltetői (közszolgáltatói) jóváhagyási eljárást minden esetben a BDK területi felelős 
munkatársánál (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3., II. em. 204.) kell személyesen 
kezdeményezni egy előzetesen egyeztetett időpontban. Amennyiben az Ügyfél nem saját 
ügyében jár el, írásbeli meghatalmazás birtokában kezdeményezheti az eljárást. 
 
Az ügymenet és a díjazás szabályai a következők: 
 
A díj az alábbi munkafolyamatok elvégzéséért kerül felszámításra: 

• Előzetes egyeztetés a területi felelőssel a terv műszaki tartalmáról. 
• A kiviteli tervre vonatkozó üzemeltetői hozzájárulás elkészítése és kiadása. 

 
A szolgáltatási díj kalkulációja az alábbi fajlagos egységár, illetve feltételek 
figyelembevételével történik: 

• Minden megkezdett és elszámolt munkaóra díja 11.750,- Ft + ÁFA, a Magyar 
Mérnöki Kamara érvényben lévő javasolt díjtétele alapján. 

• Bármely üzemeltetői terv-felülviszgálati eljárás során min. 2 munkaóra (23.500,- Ft 
+ ÁFA) díja kerül kiszámlázásra. 

 
A BDK fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás díjazásának mértékét, különösen a mérnöki 
tevékenységek díjazásának változásaira tekintettel, módosítsa, amelyről Ügyfeleinket a jelen 
Tájékoztató hatályosításával értesítjük. 
 
Amennyiben az Ügyfél további egyeztetést igényel a tervdokumentáció hiánytalan 
összeállítása, illetve benyújtása érdekében, az ilyen munkafolyamatok (kiegészítő 
szolgáltatások) elvégzéséért további munkaórák kerülnek felszámításra. Ilyen munkafolyamat 
lehet: 
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• A tervező által igényelt további egyeztetés a területi felelőssel, 
• A tervező által igényelt egyeztetés a területileg illetékes üzem munkatársával, 
• A tervező által igényelt helyszíni bejárás a területileg illetékes üzem munkatársával, 
• Az előző folyamatok szükség szerinti ismétlődése a benyújtott kiviteli 

tervdokumentáció hiánytalan, teljes körű összeállítása érdekében, stb. 
 
Az eljárás időigényétől függetlenül a díj nem haladhatja meg az 1 napra/8 munkaórára 
vonatkozó (max. 94.000,- Ft + ÁFA) összeget. 
 
Az adott üzleti évben le nem záruló üzemeltetői terv-felülvizsgálati folyamat esetén a BDK 
jogosult az adott üzleti évben felmerült díj kiszámlázására december 15-ig. 
A számlázás elszámolásának alapja a mintaként csatolt 1. sz. melléklet szerinti 
alapszolgáltatást – és szükség szerinti kiegészítő szolgáltatást – tartalmazó megrendelési 
adatlapban / teljesítés igazolásban szereplő, a megrendelő aláírásával igazoltan a BDK által 
kimutatott időtartam. Minden megkezdett munkaóra teljes óraként kerül felszámításra. 
Az üzemeltetői hozzájárulás megadásának feltétele a hiánytalan, teljes körű, az előírásoknak 
megfelelő kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állása. A 2. sz. melléklet tartalmazza a 
szükséges dokumentumok teljes felsorolását. Amennyiben a kiviteli terv jóváhagyásához 
szükséges valamennyi dokumentum teljes körűen a BDK területi felelős munkatársa 
rendelkezésére áll, ennek tényéről elektronikus levélben tájékoztatja az Ügyfél eljáró 
képviselőjét. A tájékoztatás dátumától számított legfeljebb 30 napon belül a BDK az 
üzemviteli hozzájárulást megadja. 
 
A hozzájárulás postázására/kiadására a megrendelési adatlap alapján a BDK részéről kiállított 
számla pénzügyi teljesítése után kerül sor. A díj összegére vonatkozó számla pénzügyi 
rendezése hiányában a hozzájárulás kiadására nem kerülhet sor. 
 
 
Budapest, 2012. október 15. 
 
 
Pap Zoltán 
ügyvezető 


