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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
64/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl,
valamint a távhô-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló
84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében és mellékletében kapott felhatalmazás alapján a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és
díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhô-szolgáltatási
csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról Budapest
Fôváros Közgyûlése a következôk szerint rendelkezik.
1. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendeletnek a lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjakat meghatározó 1. számú melléklete lép.

(5) Az új hôdíjakat az e rendelet hatálybalépését követôen elsô alkalommal történô mérôleolvasás utáni
távhôfogyasztásra lehet alkalmazni.
(6) E rendeletet a hatálybalépésekor fennálló – az R.
hatálya alá tartozó – jogviszonyokra is alkalmazni kell.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendeletnek a lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjakat meghatározó 2. számú melléklete lép.

a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról,
az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl,
valamint a távhô-szolgáltatási csatlakozási
díjakról szóló
84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításához

3. §

Általános indokolás

(1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2007. január
1-jén lép hatályba.

A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdése, illetve az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdése és
melléklete Budapest Fôváros Közgyûlése hatáskörébe
utalta a Budapest Fôváros területén érvényesülô távhôszolgáltatási csatlakozási díj, a lakossági távhô-szolgáltatási díj, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételek önkormányzati rendeletben történô megállapítását.

2. §

(2) E rendelet 2. §-a 2007. április 1-jén hatályba lép,
ezzel egyidejûleg az 1. számú melléklet hatályát veszti.
(3) E rendelet (1) bekezdés szerinti hatálybalépésével
egyidejûleg az R. 8. §-a elôtti „A visszamenôleges elszámolás” cím és az R. 8. §-a hatályát veszti, ezzel egyidejûleg az R. 9–12. §-ainak számozása 8–11. §-ra változik.
(4) A távhô-szolgáltatási díjak visszamenôleges elszámolására az R. 8. §-a alapján létrejött szerzôdések 2006.
december 31. napjával megszûnnek. Az ezen idôpontig
lezáruló elszámolási idôszakokra a távhôszolgáltató
a szerzôdés szerinti határidôk betartása esetén köteles a
visszamenôleges elszámolást a szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen végrehajtani. Amennyiben a felhasználó az ezzel kapcsolatos igényét a távhôszolgáltatónak
2007. február 28-ig bejelenti, a távhôszolgáltató köteles
a visszamenôleges elszámolást 2006. december 31-i zárónappal is elvégezni.

A Fôvárosi Közgyûlés a törvényi felhatalmazásoknak
eleget téve 2005. novemberi ülésén megalkotta a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és
díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhô-szolgáltatási
csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy.
rendeletét, amely 2006. január 1-jén lépett hatályba.
E rendeletet a Fôvárosi Közgyûlés legutóbb 2006. szeptember hónapban az 57/2006. (IX. 18.) önkormányzati
rendeletével módosította, amellyel 2006. november 1-jei
hatállyal új lakossági távhô-szolgáltatási díjakat állapított meg. A 2006. november 1-jei hatállyal megállapított
új díjak a 2004. október 1-je óta változatlan mértékû
díjakat 8,4%-kal növelte meg.
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A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet alapján
2007. január 1-jétôl a jelenlegi, alanyi jogú gázártámogatás megszûnik, s ettôl az idôponttól az új szociális támogatásból kizárólag a kormányrendeletben meghatározott jövedelem szerinti rászorulók részesülnek majd.
A rászorulókhoz a támogatás személyenként – a
távhôszolgáltató által kiállított számlában – számlajóváírás formájában jut el, vagyis a számlában jóváírt támogatás a számla végösszegét csökkenti majd.
A kormányrendelet szerint a támogatás megállapítása
iránti kérelmet a felhasználóknak a Magyar Államkincstárnak a fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye szerint
illetékes megyei Területi Igazgatóságához – a fôvárosban a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához (MÁK) – kell benyújtani. A támogatást a
távhôszolgáltató a MÁK határozata alapján a felhasznált
hôenergia arányában gigajoule-ra vetítve (Ft/GJ) érvényesíti. A távhôszolgáltató az általa érvényesített
támogatásról a költségvetés „Hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez” elnevezésû Elôirányzat kezelôje
részére köteles havonta adatot szolgáltatni, elszámolni.
Az Elôirányzat kezelôje az érvényesített támogatást a
távhôszolgáltató részére utólag megtéríti. A támogatásra jogosultsági idôszak minden évben a január 1-je és
december 31-e közötti idôszak. Támogatás csak az adott
jogosultsági idôszakra érvényesíthetô. Ebbôl következôen a támogatás iránti kérelmet évenként meg kell újítani.
Támogatás a háztartásban együtt élôk számától, jövedelmétôl, valamint egyéb szociális rászorultságtól függôen, négy különbözô mérték szerint jár majd. Egy teljes
fogyasztási egységnek azonban csak az elsô felnôtt személy számít, a háztartás második nagykorú tagjának
arányszáma 0,9, minden további nagykorú személyt
0,8-as szorzóval, az elsô két kiskorút 0,8-as, a többi kiskorút pedig 0,7-es szorzóval kell figyelembe venni. (Így
egy kétgyerekes négytagú család összes havi jövedelmét
nem néggyel, hanem 3,5-tel kell elosztani.) A legnagyobb mértékû támogatást az a háztartás kapja, akinek az
egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét,
vagyis az 53 660 forintot. Akiknek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre esô nettó jövedelme 2007. évben meghaladja az öregségi nyugdíjminimum három és
félszeresét, vagyis a 93 905 forintot, részükre támogatás
már nem jár.
A jelenlegi gázár-támogatási rendszer megszûnésének
következtében a távhôszolgáltató lakossági energiaköltsége jelentôsen, éves szinten 86%-kal nô. A hatályos
lakossági távhô-szolgáltatási díjak a gázártámogatás
megszûnése miatt nem fedezik a szolgáltató indokolt
ráfordításait, ezért szükséges az R. módosítása és új lakossági távhô-szolgáltatási díjak megállapítása.
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Az 1–2. §-hoz

E § alapján az R. 1. számú melléklete helyébe új 1. számú melléklet lép, amely az új lakossági (háztartási) célú
távhô-szolgáltatási díjakat tartalmazza: az „A” pontja az általános díjtételeket, a „B” pontja a választható díjtételeket.
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 8. § (1) bekezdése elôírja, hogy „a legmagasabb
árat – a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel – úgy
kell megállapítani, hogy a hatékonyan mûködô vállalkozó ráfordításaira és a mûködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a
támogatásokra is”.
Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti
Távhôszolgáltató Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
között érvényben lévô Együttmûködési Megállapodás
melléklete a díjmechanizmus elôírása szerint soron kívül
új díjakat kell megállapítani a hatósági energia árának,
illetve a támogatási rendszer megváltozásakor.
A 2003. évben bevezetett – 2007. január 1-jétôl megszûnô – alanyi jogon járó lakossági gázártámogatás a hatósági gázárak folyamatos emelkedésébôl származó fogyasztói terheket mérsékelte. A gázártámogatásból a lakossági távhôfogyasztók oly módon részesültek, hogy a
támogatás a távhôszolgáltató energiaköltségének a növekedését, ezáltal a lakossági távhôdíjak növekedésének
mértékét csökkentette. A folyamatosan növekvô gázártámogatás következtében a lakossági távhôdíjak a hatósági gázárak növekedésénél lényegesen mérsékeltebben növekedtek. A jelenlegi gázár-támogatási rendszer mûködésébôl adódóan a támogatásból – az alacsonyabb távhôdíj
révén – ez év végéig valamennyi lakossági távhôfogyasztó részesül. A gázár-támogatási rendszer megszûnése következtében a távhôszolgáltató éves lakossági energiaköltségei 16,5 milliárd forintról 30,7 milliárd forintra, azaz
14,2 milliárd forinttal, 86%-kal nô. Ekkora mértékû költségnövekedést kigazdálkodni nem lehet, szükséges ezért
új lakossági távhô-szolgáltatási díjak megállapítása.
A gázár-támogatási rendszer megszûnése 2007. január 1-jétôl 44,6%-os mértékû lakossági díjemelést tenne szükségessé. Figyelemmel azonban egyrészt a jövô év
elején a felhasználókra zúduló többletterhek mérséklésének, másrészt a távhôszolgáltató fizetôképességének
szükséges megôrzésének szempontjaira, a lakossági
távhôdíjak elkerülhetetlen változására két ütemben, két
részletben kerül sor.
2007. január 1-jétôl a lakossági díjak 37%-kal, 2007.
április 1-jétôl pedig további 8,4%-kal emelkednek.
A második ütemû, áprilisi díjmegállapításnak a fogyasztók fizetôképességére gyakorolt negatív hatását csökkenti
az, hogy áprilisban a fûtési idôszak már befejezôdik, ennek következtében a hôfogyasztás és így a fizetendô
távhôszámla is jelentôsebben mérséklôdik.
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2007. január 1-jétôl a 37%-os mértékû díjkorrekció és
az új szociális támogatási rendszer bevezetése a fôvárosi
távhôt igénybe vevô háztartások távhôköltségét 2007. január 1. és 2007. március 31. közötti három hónapban a
háztartások egy fogyasztási egységre esô jövedelmi helyzetének függvényében, a háztartások megoszlására vonatkozó becsléseink alapján a következôk szerint változtatják:
Fûtéssel és meleg vízzel ellátott lakások
Egy fogyasztási
egységre
jutó havi
jövedelem
(Ft/fogy. egys.)

(%)

Lakások
száma
a megoszlás
alapján
(db)

Éves szintû
fogyasztói
teher
változása
(%)

53 660-ig

31,0

70 493

–1,5

53 661–67 075

18,3

41 614

+2,6

67 076–80 490

22,1

50 255

+6,8

80 491–93 905

10,2

23 194

+10,9

93 906–

18,4

41 841

+21,3

Összesen

100,0

227 397

+6,5

Háztartások
megoszlása
sávonként

A jövô év elsô három hónapjában a fûtéssel és meleg
vízzel ellátott háztartások közül 31%-nak (70 493 háztartás) távhôköltsége 1,5%-kal csökken. További 18,3%nak (41 614 háztartás) 2,6%-kal, újabb 22,1%-nak
(50 255 háztartás) 6,8%-kal, további 10,2%-nak (23 194
háztartás) 10,9%-kal, míg a fennmaradó 18,4% háztartás
(41 841) távhôköltsége 21,3%-kal nô. (A jövedelemmegoszlásra vonatkozó becslés 2006. augusztus–szeptember hónapban elvégzett véletlen mintavételes, megkérdezéses kutatás adatai alapján készült.)
A két ütemû díjkorrekció és az új szociális támogatási rendszer a fôvárosi távhôt igénybe vevô háztartások
2007. évi távhôköltségét a háztartások egy fogyasztási
egységre esô jövedelmi helyzetének függvényében, a
háztartások megoszlására vonatkozó becsléseink alapján
a következôk szerint változtatják a bázisidôszaki, jelenleg érvényes díjakhoz képest:

Fûtéssel és meleg vízzel ellátott lakások
Egy fogyasztási
egységre
jutó havi
jövedelem
(Ft/fogy. egys.)

(%)

Lakások
száma
a megoszlás
alapján
(db)

Éves szintû
fogyasztói
teher
változása
(%)

53 660-ig

31,0

70 493

+4,8

53 661–67 075

18,3

41 614

+10,4

67 076–80 490

22,1

50 255

+16,3

80 491–93 905

10,2

23 194

+22,0

93 906–

18,4

41 841

+36,4

Összesen

100,0

227 397

+15,9

Háztartások
megoszlása
sávonként
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Így a 2007. évben a fûtéssel és meleg vízzel ellátott
háztartások közül 31%-nak (70 493 háztartás) távhôköltsége 4,8%-kal, további 18,3%-nak (41 614 háztartás)
10,4%-kal, újabb 22,1%-nak (50 255 háztartás) 16,3%kal, további 10,2%-nak (23 194 háztartás) 22,0%-kal,
míg a fennmaradó 18,4% háztartásnak (41 841) távhôköltsége 36,4%-kal nô. (A jövedelem-megoszlásra vonatkozó becslés a 2006. augusztus–szeptember hónapban elvégzett véletlen mintavételes, megkérdezéses
kutatás adatai alapján készült.)
A fentiek alapján a fôvárosi távhôt igénybe vevô
háztartásoknak 2007. évben összességében, átlagosan
15,9%-kal emelkedik az éves távhôköltsége az általános
forgalmi adóval együtt.
A legalacsonyabb jövedelmû, rászoruló háztartások
távhôfizetési terheit 2007. évben háztartásonként évi
43 800 forinttal csökkenti a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló, többször módosított 71/1999. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet szerinti távhô-szolgáltatási díjkompenzáció. A FÔTÁV Zrt. közérdekû felajánlás formájában a következô támogatási évben 825 millió forinttal
segíti a támogatás nyújtóját a „HÁLÓZAT – Budapesti
Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért” Alapítványt.
A lakossági felhasználók túlnyomó többsége – közel
99%-a – a légtérfogatos díjtételek szerint fizeti a távhôszolgáltatási díjakat, tekintettel arra, hogy esetükben
a távhôenergia-szolgáltatás hôátalakítással történik, így a
hôközpont fenntartásáról, üzemeltetésérôl, karbantartásáról a távhôszolgáltató gondoskodik.
Az „A. Általános díjtételek” I. pontja szerinti, a közüzemi szerzôdésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott alapdíjak és a hôdíj – a melegvíz-alapdíj és az
ezt tartalmazó „B” típusú együttes alapdíj kivételével –
az elsô ütemben 37%-kal, a második ütemben 8,3–8,4%kal nô. Ezzel teljesül az az elvárás, hogy az alapdíj-hôdíj
aránya változatlan – fûtés és vízfelmelegítés esetén
48–52% – maradjon, amely most már megegyezik a
távhôszolgáltató állandó és változó költségeinek arányával. A tarifák növekedése közötti minimális eltérést a
díjak kerekítési és oszthatósági követelménye okozza.
A melegvíz alapdíj és az ezt tartalmazó „B” típusú
együttes alapdíj az általános mértékeknél kevesebbel nô,
tekintettel arra, hogy ebben a két tarifatípusban az energiaköltségek súlyaránya lényegesen kisebb a többinél.
A hôteljesítmény alapú (MW-os) tarifatípus azokra
a felhasználókra vonatkozik, akiknek a távhôszolgáltató
a távhôenergiát átalakítás nélkül adja át, vagyis a hôátalakításról nem a távhôszolgáltató, hanem a felhasználó saját maga gondoskodik. Jelenleg a felhasználók elenyészô
hányada (0,8%-a, közel kétezer háztartás) tartozik ebbe a
körbe. A hôteljesítmény alapú (MW-os) díjak – a melléklet „A. Általános díjtételek” II. pontjában szereplô, a
közüzemi szerzôdésben lekötött hôteljesítmény esetén
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alkalmazott díjtételek – mind az alap-, mind a hôdíj
egyaránt – az elsô ütemben 37%-kal, a második ütemben
8,4%-kal emelkednek.
A légtérfogatú alapdíjas felhasználók – a rendeletben
meghatározott feltételek mellett – a mellékletbe foglalt
„A. Általános díjtételek” helyett a „B. Választható díjtételeket” választhatják. Részükre a díjváltozás mértékei
kisebb eltérésekkel megegyeznek az általános díjtételekben bekövetkezett változásokkal. A minimális eltéréseket a díjak oszthatósági és kerekítési követelményei indokolják.

A 3. §-hoz
Az (1) bekezdés a rendelet 2007. január 1-jétôl történô hatálybalépésérôl rendelkezik a (2) bekezdés kivételével.
A (2) bekezdés 2007. április 1-jétôl az R. 1. számú
melléklete helyébe az e rendeletnek a lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjakat meghatározó 2. számú mellékletét helyezi hatályba.
A (3) bekezdés az R. 8. §-a elôtti „A visszamenôleges
elszámolás” címet és az R. 8. §-át a rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályon kívül helyezi a következôk
miatt:
A módosításra javasolt önkormányzati rendelet 8. §-a
szabályozza a visszamenôleges elszámolás elvégzésének
feltételeit, a felhasználó és a távhôszolgáltató jogait és
kötelességeit. A visszamenôleges elszámolás során a
távhôszolgáltató a felhasználói közösség tagjai (díjfizetôk) között egyszer már szétosztott, az épület által
felhasznált hômennyiséget és annak díját osztja fel és
számolja újra el a díjfizetôk között a lakásokba beépített
költségmegosztók adatai alapján. A költségmegosztók
leolvasott adataiból képzett felosztási arányszámokat a
közösség képviselôje adja meg a távhôszolgáltatónak.
Az eszerint megállapított különbözetet az egyes díjfizetôkkel a távhôszolgáltató számolja el. A hatályban
lévô szabályozás szerint visszamenôleges elszámolást a
felhasználók díjmentesen naptári évenként legfeljebb két
alkalommal igényelhetnek.
Az eddig is igen bonyolult, a felhasználók által nehezen áttekinthetô visszamenôleges elszámolás végrehajtása a támogatási rendszer átalakulása, a támogatás érvényesítésének új módja, illetve az elszámolási, nyilvántartási kötelezettség teljesítése miatt azonban nemcsak kezelhetetlenné, áttekinthetetlenné válik, hanem teljességgel ellehetetlenül. Az ellehetetlenülés alapvetô oka egyrészt az, hogy a viszonylag nagyszámú tulajdonosváltozások, illetve a jogosultságban bekövetkezô változások
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miatt (a jogosultsági idôszak díjfizetônként az igénylés
beadásának eltérô idôpontjától is különbözô lehet), másrészt azért, mert a visszamenôleges elszámolás idôszaka
az esetek túlnyomó többségében nem esik egybe a kormányrendelet által meghatározott jogosultsági idôszakkal (egy naptári évvel), a visszamenôleges elszámolás
idôszaka alatt megváltoznak a támogatásra jogosultak.
Mivel a visszamenôleges elszámolás idôszakának legvégén leolvasott költségmegosztók adatai arányszámot képeznek a hômennyiség és díjának új megosztására, s
ezek az arányszámok a visszamenôleges elszámolás teljes idôszakára, általában egy évre vonatkoznak, nem lehet megállapítani, hogy a visszamenôleges elszámolás
valamely idôszakában bekövetkezô tulajdonos-, illetve
jogosultváltozások miatt a tulajdonos (díjfizetô) által teljes elszámolási idôszakban elfogyasztott hômennyiség
mekkora hányada képezi a támogatás alapját, mekkora
hányada nem, amelyet így érvényesíteni sem lehet. Az új
támogatási rendszer a visszamenôleges elszámolással
azért is összeegyeztethetetlen, mert az elszámolási különbözet a visszamenôleges elszámolási idôszak utolsó
napján nyilvántartott díjfizetô részére kerül kiszámlázásra, így az energiatámogatás korrekciója az elszámolási
idôszakban bekövetkezett tulajdonosváltozás esetén a
korábbi díjfizetônek nem érvényesíthetô, az új díjfizetô
részére elkészített elszámolásnál pedig az elôzô díjfizetô
támogatása nem vehetô figyelembe.
A fentiek miatt szükséges a rendelet 8. §-ának hatályon kívül helyezése. Ugyanakkor továbbra is fennmarad
a felhasználóknak az a lehetôsége, hogy az R. 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a hôdíj felosztási arányait
szükség esetén akár havonta módosítsák, követve ezzel a
hôfelhasználásban bekövetkezett változásokat.
A (4) bekezdés a visszamenôleges elszámolásra kötött
szerzôdések lezárásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A távhôszolgáltatónak jelenleg a felhasználók
alig több mint 10%-ával, összesen 330 épülettulajdonközösséggel van érvényben visszamenôleges elszámolásra szóló megállapodása. A visszamenôleges elszámolás
ellehetetlenülése miatt ezeket a megállapodásokat a
távhôszolgáltató kénytelen lenne egyoldalúan felmondani, ezért szükséges a szerzôdések jogszabályi rendelkezéssel való megszüntetése. A távhôszolgáltató a visszamenôleges elszámolást a szerzôdés szerinti idôponttal,
de felhasználói igényre legkésôbb a 2006. december 31ig tartó idôszakig a hatályos rendelkezések és a megállapodásban foglaltak betartásával köteles elvégezni.
Az (5) bekezdés arról rendelkezik, hogy az új hôdíjakat
a rendelet hatálybalépését követô elsô alkalommal történô
mérôleolvasás utáni fogyasztásra lehet alkalmazni.
A (6) bekezdés szerint e rendeletet a hatálybalépésekor fennálló – az R. hatálya alá tartozó – jogviszonyokra
is alkalmazni kell.
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1. számú melléklet a 64/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

A lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjak
A. Általános díjtételek
Megnevezés
I. Közüzemi szerzôdésben meghatározott légtérfogat esetén
– 4. § (1) bekezdés a) pont szerint – alkalmazott díjtételek
1. Alapdíjak
a) Fûtési alapdíj

Mértékegység

Díjtételek áfa nélkül*

Ft/légm3/év

567,72

b) Vízfelmelegítési alapdíj

Ft/légm3/év

73,80

c) Melegvíz-alapdíj

Ft/légm3/év

263,76

d) Együttes alapdíj A (a + b)

Ft/légm3/év

641,52

e) Együttes alapdíj B (a + c)

Ft/légm3/év

831,48

2. Hôdíj

Ft/GJ

II. Közüzemi szerzôdésben lekötött hôteljesítmény esetén
– 4. § (1) bekezdés b) pont szerint – alkalmazott díjtételek
1. Alapdíj
2. Hôdíj

Ft/MW/év
Ft/GJ

2 177,20

15 595 632,20
1 748,20

B. Választható díjtételek
Megnevezés
I. A 3. § (3) bekezdése szerint választható díjtételek
1. Alapdíjak
a) Fûtési alapdíj

Mértékegység

Díjtételek áfa nélkül*

Ft/légm3/év

170,28

b) Vízfelmelegítési alapdíj

Ft/légm3/év

22,20

c) Melegvíz-alapdíj

Ft/légm3/év

212,16

d) Együttes alapdíj A (a + b)

Ft/légm3/év

192,48

e) Együttes alapdíj B (a + c)

Ft/légm3/év

382,44

2. Hôdíj

Ft/GJ

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3 583,20
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2. számú melléklet a 64/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

A lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjak
A. Általános díjtételek
Megnevezés
I. Közüzemi szerzôdésben meghatározott légtérfogat esetén
– 4. § (1) bekezdés a) pont szerint – alkalmazott díjtételek
1. Alapdíjak
a) Fûtési alapdíj

Mértékegység

Díjtételek áfa nélkül*

Ft/légm3/év

615,36

b) Vízfelmelegítési alapdíj

Ft/légm3/év

79,92

c) Melegvíz-alapdíj

Ft/légm3/év

283,20

d) Együttes alapdíj A (a + b)

Ft/légm3/év

695,28

e) Együttes alapdíj B (a + c)

Ft/légm3/év

898,56

2. Hôdíj

Ft/GJ

II. Közüzemi szerzôdésben lekötött hôteljesítmény esetén
– 4. § (1) bekezdés b) pont szerint – alkalmazott díjtételek
1. Alapdíj
2. Hôdíj

Ft/MW/év
Ft/GJ

2 359,20

16 903 320,20
1 895,20

B. Választható díjtételek
Megnevezés
I. A 3. § (3) bekezdése szerint választható díjtételek
1. Alapdíjak
a) Fûtési alapdíj

Mértékegység

Díjtételek áfa nélkül*

Ft/légm3/év

184,56

b) Vízfelmelegítési alapdíj

Ft/légm3/év

24,00

c) Melegvíz-alapdíj

Ft/légm3/év

227,28

d) Együttes alapdíj A (a + b)

Ft/légm3/év

208,56

e) Együttes alapdíj B (a + c)

Ft/légm3/év

411,84

2. Hôdíj

Ft/GJ

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3 883,20
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
65/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
hatósági árformába tartozó viteldíjainak
legmagasabb hatósági árként való megállapításáról
és azok alkalmazási feltételeirôl
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján Budapest Fôváros Közgyûlése a
Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó díjait (városi, elôvárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 60.21.10; rendszeres, menetrend szerinti több megállóhelyes városi, elôvárosi közúti, más szárazföldi személyszállítás díja: SZJ
60.21.21) mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit a következôkben állapítja meg.

Zrt. által kiadott Volán BKSZ dolgozói bérletigazolványokkal is használhatók.
(4) A hetijegy a feltüntetett nap 0 órájától az azt követô hatodik nap 24 órájáig érvényes. Át nem ruházható,
az utazás megkezdése elôtt a tulajdonos köteles nevét a
jegyen nyomtatott betûkkel feltüntetni.
(5) A háromnapos turistajegy a feltüntetett nap 0 órájától az azt követô második nap 24 órájáig érvényes.
(6) A napijegy a feltüntetett nap 0 órájától annak 24
órájáig érvényes.

I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A különbözô havi és éves bérletek a naptári hónap,
az év elsô napjától az adott idôszakot követô hónap 5-én
24 óráig érvényesek, kivéve a kedvezményes áron vásárolható, vissza nem váltható éves bérletek, amelyek a
tárgyévet követô elsô januári munkanap 24 óráig érvényesek. Használatuk igazolványhoz kötött, kivéve az
arckép nélküli, évre szóló bérleteket. A teljes árú bérletek
csak általános bérletigazolványban, a tanuló-, nyugdíjasértékszelvények tanulók esetében csak érvényes diákigazolvánnyal, nyugdíjasok esetében csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban használhatók. A teljes árú budapesti egyesített havi bérletek a Volánbusz Zrt. által
kiadott Volán BKSZ dolgozói bérletigazolványokkal is
használhatók.
(2) A 30 napos bérletek a feltüntetett nap 0 órájától az
azt követô huszonkilencedik nap 24 órájáig érvényesek.
Használatuk igazolványhoz kötött. A teljes árú bérlet
csak általános bérletigazolványban, a tanuló-, nyugdíjasértékszelvény tanulók esetében csak érvényes diákigazolvánnyal, nyugdíjasok esetében csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban használható. A teljes árú budapesti egyesített 30 napos bérletek a Volánbusz Zrt. által
kiadott Volán BKSZ dolgozói bérletigazolványokkal is
használhatók.
(3) A kéthetes bérletek a feltüntetett nap 0 órájától az
azt követô tizenharmadik nap 24 órájáig érvényesek.
Használatuk általános bérletigazolványhoz kötött. A teljes árú budapesti egyesített kéthetes bérletek a Volánbusz

(7) A hétvégi családi jegy a feltüntetett dátum alapján
szombati nap 6 órától az azt követô vasárnap 22 óráig érvényes. Amennyiben a hétvégéhez ünnepnap(ok) is kapcsolódik (kapcsolódnak), az érvényesség arra is kiterjed.
A hétvégi családi jegyet 1 vagy 2 felnôtt (18 éven felüli
személy), legfeljebb 5, 14 éven aluli gyermekkel együtt,
egy kocsiban történô utazásnál veheti igénybe. A gyermekek 14 éves korig használhatják érvényes diákigazolvánnyal.
(8) A (2)–(7) bekezdésben szereplô bérlet- és jegyfajták esetében az érvényesség kezdetét vásárláskor a pénztáros tünteti fel a szelvényen. Ezen jegy- és bérletfajták
közül azokat, amelyek érvényességi ideje részben vagy
egészben 2008. évre, vagy késôbbi idôpontra esik, elôvételben csak az érvényesség kezdônapja elôtt legfeljebb
30 nappal lehet értékesíteni. A jegyek és bérletek visszamenôleges kezdônappal nem adhatók ki!
(9) A vonaljegy érvényes az autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekû járatainak teljes hosszán, valamint az elôvárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vonalszakaszára, egy utazásra, átszállás nélkül, bélyegzôs készülékkel történô érvényesítés esetén felszíni jármûveken és a metrón a kezeléstôl
számított 60 percig, a földalatti vasúton 30 percig.
(10) Az egyszeres átszállójegy érvényes egy utazásra,
egy átszállással, az utazás kezdôpontjától, illetve az átszállás helyétôl távolodó irányban. A jegyet minden felszálláskor kezelni kell, elsô alkalommal az egyik, második alkalommal a másik végén található számkockáknál.
Ha az érvényesítés bélyegzôs készülékkel történik, az
elsô kezeléstôl számított 90 percig, ezen belül a második
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kezeléstôl számítva felszíni jármûveken és a metrón 60
percig, a földalatti vasúton 30 percig érvényes.
(11) A metrószakaszjegy érvényes a metrón és a földalatti vasúton egy utazásra, átszállás nélkül, az utazás
kezdôpontjától távolodó irányban legfeljebb 3 megálló
távolságra, a kezeléstôl számított 30 percig.
(12) A gyûjtôjegyek 10 illetve 20 db vonaljegyet tartalmaznak. Érvényességük azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel. A tömb vásárlás után szétbontható, a borító
megôrzése nem kötelezô, de a gyûjtôjegyek jegydarabonkénti árusítása tilos!
(13) A tömegközlekedési jármûveken utazást megkezdeni – a 9. § (1) c) pontjában foglaltak kivételével –
csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet.
(14) A (9)–(12) bekezdésben felsorolt jegyeket a metrón, a földalatti vasúton és a HÉV olyan állomásain és
megállóhelyein, ahol a peronzárvonal fel van festve, az
utazás megkezdése elôtt, a többi közlekedési eszközön a
felszállás után a jegykezelô készülékkel kell érvényesíteni. Vonal-, gyûjtô- vagy metrószakaszjeggyel történô
utazás esetén a metróhálózaton való átszállásnál is új jegyet kell érvényesíteni.
(15) A metrón és a HÉV azon állomásain és megállóiban, ahol peronzárvonal van felfestve, az utazás megkezdésének a felfestett bejárati, befejezésének a kijárati
peronzárvonal átlépése, a földalatti vasúton a kocsiba
való beszállás illetve kiszállás minôsül.
(16) A HÉV azon állomásain és megállóiban, ahol
peronzárvonal van felfestve, a jegykezelés jegykezelô
készülékkel vagy a személyzet által lehetséges.

2. §
(1) A kutyaszállítás díja azonos az adott távolságra
érvényes teljes árú menetdíj árával, az elôvárosi vasút
(HÉV) vonalain a vonaljegy vagy a gyûjtôjegy a vonal
teljes hosszára érvényes.
(2) A kutya számára csak teljes árú bérlet váltható.
Az értékszelvényt általános bérletigazolványban kell
használni, az arckép helyén „EB” felirattal, az általános
bérletekre vonatkozó szabályok szerint.
(3) A vakvezetô, a mozgáskorlátozottakat segítô és a
rendôrségi kutya szállítása díjtalan.

3. §
(1) A bérletigazolványok kiállítási díja 150 Ft. A bérletigazolvány rovatait az utas köteles megfelelôen kitöl-
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teni. A nyugdíjas-bérletigazolvány érvényessége a rajta
feltüntetett idôpontig terjed. A bérletigazolványok kiváltásához egy darab – nem használt – 3,5×4,5 cm-es jó
minôségû igazolványkép szükséges, mely készülhet
nyomtatóval is fotópapírra.
(2) A bérletigazolványt ki kell cserélni, ha
– az arcképrôl a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhetô fel,
– a bérletigazolvány oly mértékben megrongálódott,
hogy érvényességét és a használat jogosságát
megállapítani nem lehet.
(3) A bérletszelvényre a bérletigazolvány vagy diákigazolvány sorszámát az elsô utazás megkezdése elôtt
tintával vagy írógéppel olvashatóan rá kell vezetni. A hibás, elrontott sorszámot javítani nem szabad, a bérletszelvényt a BKV Zrt. pénztáraiban ki kell cseréltetni.
(4) A bérletek, a napi-, a turista-, a heti- és a hétvégi
jegyek csak érvényességük kezdete elôtt válthatóak
vissza a BKV Zrt. pénztáraiban 150 Ft kezelési díj ellenében. Ugyancsak 150 Ft az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja.
(5) A havi árral rendelkezô, évre szóló bérlet év közben
is megvásárolható és visszaváltható. Vásárlás esetén a már
megkezdett hónapra esô havi árat ki kell fizetni, visszaváltás esetén csak a meg nem kezdett hónapra esô árat kell
visszatéríteni 150 Ft-os kezelési díj levonása mellett.
(6) Az „Igazolás a diákok kedvezményes utazásának
viszonylatairól a HÉV-en” elnevezésû sorszámozott
nyomtatvány kiállításának díja 50 Ft. Kiállítása és érvényesítése a diákigazolvány egyidejû bemutatásával történik, csak a rajta feltüntetett sorszámú diákigazolvánnyal
együtt érvényes.
(7) A teljes évre megvásárolható, kedvezményes éves
bérlet az érvényesség kezdete elôtt sem váltható vissza.
(8) A vonal-, szakasz-, átszálló- és gyûjtôjegyek, valamint a HÉV menet- és menettérti jegyek vissza nem
válthatók.
(9) Az elveszett jegyeket és bérleteket a BKV Zrt.
nem pótolja.

4. §
(1) A helyi tömegközlekedési eszközökön minden
utas legfeljebb 2 db 40×50×80 cm vagy 200×20×20 cm
méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható,
a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db
gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.

2066

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

(2) A HÉV vonalain az (1) bekezdésben felsorolt
méreteket meghaladó (túlméretes), de legfeljebb 1 db
100×100×200 cm méretet meg nem haladó tárgy (csomag) – megfelelôen becsomagolva – a jármûvek megfelelô piktogrammal jelölt peronján díjfizetés ellenében
szállítható. A díj mértéke a teljes árú menetjegy árával
azonos.
(3) Kerékpár csak díjfizetés ellenében szállítható azokon a tömegközlekedési jármûveken, amelyeknél a kerékpár szállítására utaló jelzés kívülrôl jól láthatóan elhelyezésre került. Az ilyen jelzés nélküli jármûveken kerékpár szállítása tilos. A kerékpár szállításáért egy vonaljegyet vagy egy gyûjtôjegyet kell kezelni, amelyek a
HÉV esetében az adott vonal teljes hosszára érvényesek.

–
–
–
–
–
–
–
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az utazást, amelyhez tartozó értékszelvényre a bérletigazolvány vagy diákigazolvány sorszáma nincs
ráírva, vagy a ráírás nem a 3. § (3) bekezdés elôírása szerinti, vagy a bérletigazolvány vagy diákigazolvány nincs kitöltve illetve érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs rábélyegezve,
hetijeggyel történô visszaélés esetén,
kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az elôírt
díj fizetése nélkül szállít,
kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan jármûvön
szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett,
csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes
tárgyként nem szállítható tárgyat visz a jármûvön,
saját maga, vagy az általa szállított kézipoggyász,
túlméretes tárgy vagy élô állat bepiszkítja a jármûvet,
a vészjelzôt indokolatlanul mûködésbe hozza,
az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

5. §
(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság jogosult a viteldíj lerovását és az utazási feltételek – melyeket a társaság köteles kiadni és a
jármûveken kifüggeszteni – betartását ellenôrizni. A viteldíj megfizetésének ellenôrzése érdekében az utasnak a
jegyet, bérletet a társaság arra feljogosított dolgozójának
ellenôrzés céljából fel kell mutatni, kérésre át kell adni.
(2) Az ellenôrzésre feljogosított dolgozók civilben és
egyenruhában egyaránt ellenôrizhetnek. Az ellenôrzésre
karszalag és a ruházaton elhelyezett, arcképpel és azonosító számmal ellátott kitûzô jogosítja fel ôket.
(3) A BKV Zrt. ellenôrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a bérletigazolvány és/vagy az értékszelvény, illetve a jegy elismervény ellenében történô bevonására, ha
– az hamisítvány, illetve átírással vagy egyéb módon
azt meghamisították,
– a bérlet értékszelvényre ráírt bérletigazolvány vagy
diákigazolvány sorszám javított, illetve nem a 3. §
(3) bekezdés elôírásai szerinti,
– az arcképet kicserélték illetôleg megmásították,
– az arcképrôl a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhetô fel,
– a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és a használat jogosságát megállapítani
nem lehet,
– az értékszelvényre írt szám a bérletigazolvány
vagy diákigazolvány sorszámával nem egyezik,
– ha azzal nem a tulajdonosa utazik,
– jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel.
(4) 7500 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki
– jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási
igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
– olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal kísérli meg

(5) A 7500 Ft pótdíj helyszíni kiegyenlítése esetén annak összege 2500 Ft-ra mérséklôdik. Ennek megfizetésérôl a jegyellenôr pótdíjelismervényt köteles adni.
(6) Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem
rendezi, a jegyellenôr pótdíjfolyamatot kezdeményez.
Ennek során megkéri az utastól a pótdíjazáshoz szükséges természetes személyazonosító adatokat (név, anyja
neve, születési hely és idô), valamint lakcímét. Ezek
alapján adatfelvételi lapot állít ki. A pótdíj összegérôl
csekket ad át, amelynek átvételét, illetve a személyi adatai közlésének elismerését az utas aláírásával igazolja.
Az utas részérôl az aláírás megtagadása nem mentesít a
pótdíjazás következményei alól.
(7) Abban az esetben, ha az utas a személyi adatainak
közlését megtagadja, illetve a (3) bekezdésben szabályozott esetekben a bérletigazolványt és/vagy az értékszelvényt, illetve a jegyet felszólítás ellenére nem adja át, lehetôség van a helyszínen rendôri segítséget kérni.
(8) 7500 Ft késedelmi díjat köteles fizetni – a díjon,
illetôleg a (4) bekezdésben meghatározott pótdíjon felül –,
aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.
(9) Amennyiben az utas a pótdíjazás napjára érvényes
arcképes bérlettel, vagy diákigazolvánnyal használható
tanulóbérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenôrzésnél
felmutatni nem tudja, a pótdíjazástól számított 8 naptári
napon belül a társaság által kijelölt helyen a bérlet bemutatása esetén a pótdíjfolyamat 750 Ft bérletbemutatási díj
ellenében megszûnik. A bérletbemutatás lehetôsége a
kutyabérletre nem vonatkozik.
(10) Ha az utas a pótdíj fizetését és személyi adatainak
megadását egyaránt megtagadja, illetve az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be, a jegyellenôr rendôri
intézkedést kérhet és/vagy az utast felszólíthatja a tömegközlekedési jármû, vagy a metróállomás elhagyására.
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6. §

Az utazási kedvezmények körét a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrôl szóló kormányrendelet tartalmazza.

II.
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság járatain
Budapest közigazgatási határán belül történô
helyi utazásért fizetendô díjak
7. §
(1) Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút,
metró, fogaskerekû járatainak teljes hosszán, valamint az
elôvárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vonalszakaszain:
a) az egy utazásra érvényes vonaljegy ára
230 Ft,
b) a jármûvezetônél vagy a jármûvön elhelyezett
jegyeladó gépbôl váltott vonaljegy ára
260 Ft,
c) az egyszeres átszállójegy ára
380 Ft,
d) a napijegy ára
1 350 Ft,
e) három naptári napra érvényes turistajegy
ára
3 100 Ft,
f) a hét naptári napra érvényes hetijegy ára 3 600 Ft,
g) a tíz utazásra jogosító 10 darabos
gyûjtôjegy ára
2 050 Ft,
h) a húsz utazásra jogosító 20 darabos
gyûjtôjegy ára
3 900 Ft,
i) a hétvégi családi jegy ára
2 220 Ft.
(2) A metró és földalatti vasút vonalain:
a metrószakaszjegy ára

180 Ft.

(3) A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekû vonalain, valamint az elôvárosi vasút (HÉV)
és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli
vonalszakaszain:
a) a tizennégy naptári napra érvényes arcképes
összvonalas kétheti bérlet ára
4 800 Ft,
b) a harminc naptári napra érvényes arcképes
összvonalas 30 napos bérlet ára
7 350 Ft,
c) az arcképes összvonalas havi bérlet ára
7 350 Ft,
d) az évre szóló arcképes összvonalas (pénzre
visszaváltható) éves bérlet havi ára
7 350 Ft,
e) az évre szóló összvonalas arckép nélküli
éves bérlet havi ára
18 375 Ft,
f) a teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható
arcképes kedvezményes éves bérlet ára 80 850 Ft,
g) a teljes évre megvásárolt, vissza nem
váltható arcképes kedvezményes éves
tanulóbérlet ára
32 450 Ft,
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h) a teljes évre megvásárolt, vissza nem
váltható arcképes kedvezményes éves
nyugdíjasbérlet ára
32 450 Ft,
i) a harminc naptári napra érvényes arcképes
összvonalas 30 napos tanulóbérlet ára
2 950 Ft,
j) az arcképes összvonalas tanuló havi
bérlet ára
2 950 Ft,
k) az évre szóló arcképes összvonalas (pénzre
visszaváltható) éves tanulóbérlet havi ára 2 950 Ft,
l) a harminc naptári napra érvényes arcképes
összvonalas 30 napos nyugdíjasbérlet ára 2 950 Ft,
m) az arcképes összvonalas nyugdíjas
havi bérlet ára
2 950 Ft,
n) az évre szóló arcképes összvonalas (pénzre
visszaváltható) éves nyugdíjasbérlet havi ára 2 950 Ft.
(4) A Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) elôkészítését szolgáló megállapodásban foglaltaknak megfelelôen a villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekû vonalain, valamint az elôvárosi vasút (HÉV)
és az autóbusz vonalainak Budapest közigazgatási határán belüli szakaszain:
a) a tizennégy naptári napra érvényes
budapesti egyesített kétheti bérlet ára
5 300 Ft,
b) a harminc naptári napra érvényes budapesti
egyesített 30 napos bérlet ára
8 100 Ft,
c) az arcképes budapesti egyesített
havi bérlet ára
8 100 Ft,
d) a harminc naptári napra érvényes budapesti
egyesített 30 napos tanulóbérlet ára
3 250 Ft,
e) az arcképes budapesti egyesített tanuló
havi bérlet ára
3 250 Ft,
f) a harminc naptári napra érvényes budapesti
egyesített 30 napos nyugdíjasbérlet ára 3 250 Ft,
g) az arcképes budapesti egyesített
nyugdíjas havi bérlet ára
3 250 Ft,
h) a teljes évre megvásárolt, vissza nem
váltható arcképes kedvezményes budapesti
egyesített éves bérlet ára
88 950 Ft,
i) a teljes évre megvásárolt, vissza nem
váltható arcképes kedvezményes budapesti
egyesített éves tanulóbérlet ára
35 700 Ft,
j) a teljes évre megvásárolt, vissza nem
váltható arcképes kedvezményes budapesti
egyesített éves nyugdíjasbérlet ára
35 700 Ft.
A budapesti egyesített bérletek – külön jogszabályok
alapján – az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak
Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain is
érvényesek.
(6) A (3) és (4) bekezdésekben a BKV Zrt. Budapest
közigazgatási határát átlépô autóbuszvonalai esetében a
közigazgatási határon belüli vonalszakaszok a közigazgatási határ átlépését követô elsô megállóig tartanak.
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Ezen járatok megkülönböztetése a 8. § (1) bekezdésében,
a közigazgatási határon belüli vonalszakaszok részletes
táblázata a 3. számú mellékletben található.
(7) A (4) bekezdésben meghatározott bérletek tekintetében az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak
Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain a
budapesti végállomás és a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely közötti szakaszok
értendôk. Ezek felsorolása a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet 4. számú
mellékletében, illetve a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.)
KHVM rendelet 4. számú mellékletében található.
(8) A bérlet nélküli, illetve érvénytelen bérlettel történô utazás esetén fizetendô pótdíjat helyi utazás esetén
e rendelet 5. §-a, országos közforgalmú vasúti utazás során a 28/1996. (XII. 20.) KHVM r. 8. §-a, helyközi autóbusz utazás esetén a 39/1999. (XII. 20.) KHVM r. 5. §-a
szerint kell kiszabni, illetve megfizetni.

III.
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság
Budapest közigazgatási határát átlépô,
vagy csak azon kívül közlekedô
autóbuszjáratainak viteldíja
8. §
(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépô,
vagy csak azon kívül közlekedô viszonylatain a jármûvek homlok- és oldaliránytáblái, valamint a megállóhelyi
tájékoztató táblák barna színû csíkkal átlósan át vannak
húzva, kivéve a 13A, 38A, 87, 87A, 92, 104, 125, 138 és
a 200 jelzésû járatokat.
(2) A barna csíkkal jelölt viszonylatoknak a fôváros
közigazgatási határán kívüli szakaszán jeggyel vagy környéki bérlettel lehet utazni. A jegyek a járatok teljes
hosszán való utazásra érvényesek.
(3) A járatokra bárki válthat általános bérletet, mindazok pedig, akik a közforgalmú személyszállítási kedvezményekrôl szóló kormányrendelet alapján jogosultak,
tanuló- vagy nyugdíjasbérletet válthatnak, illetve díjmentesen utazhatnak.
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a) Az arcképes bérletek havi ára a következô (Ft):

Bérlet megnevezése
és területi érvényessége

Általános
Nyug(munká- Tanulók
díjasok
ba járási) bérlete
bérlete
bérlet

Környéki helyi bérlet, váltható
a fôváros közigazgatási határán
kívül levô azon településeire,
amelyeken a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság autóbuszjáratai
közlekednek. Érvényes a külsô
település közigazgatási határán
kívüli elsô megállóig.

3650

1940

1940

Környéki 5 km-es bérlet,
érvényes Budapest közigazgatási
határán kívül Törökbálint kivételével a BKV Zrt. valamennyi
autóbuszjáratára, a Budapesten
belüli elsô megállóig.

5500

1820

–

Környéki 10 km-es bérlet,
érvényes Budapest közigazgatási
határán kívül a BKV Zrt. valamennyi autóbuszjáratára, a Budapesten belüli elsô megállóig.

7700

2410

–

b) A környéki 5 és 10 km-es bérletek díjából a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrôl szóló
külön jogszabály alapján a munkáltató 80%-ot köteles
megtéríteni.
c) A környéki helyi bérlethez a b) pont szerinti munkáltatói hozzájárulás nem vehetô igénybe. A fôváros
közigazgatási határán kívüli településeknél a helyi bérletek érvényességét jelentô szakaszhatárok részletezését az
1. számú melléklet tartalmazza.
(4) a) A fôváros közigazgatási határán belül érvényes
bérlet Budapesten kívül a közigazgatási határt követô
elsô megállóig használható fel utazásra. Aki ilyen bérlettel rendelkezik, de a közigazgatási határon kívüli
szakaszra érvényes bérlete nincs, útját egy vonal-,
gyûjtô- vagy átszállójegy érvényesítésével folytathatja.
A fôváros közigazgatási határán belül érvényes bérletek
érvényességét jelentô szakaszhatárok részletezését a
2. számú melléklet tartalmazza.
b) A fôváros közigazgatási határáig érvényes környéki autóbuszbérlet Budapesten belül a közigazgatási határt követô elsô megállóig használható fel utazásra. Aki
ilyen bérlettel rendelkezik, de a közigazgatási határon
belüli szakaszra érvényes bérlete nincs, útját egy vonal-,
gyûjtô- vagy átszállójegy érvényesítésével folytathatja.
A fôváros közigazgatási határáig érvényes környéki bérletek érvényességét jelentô szakaszhatárok részletezését
a 3/a és 3/b számú melléklet tartalmazza.
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IV.
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság elôvárosi vasút
(HÉV) helyközi díjai
9. §
(1) Általános feltételek
a) Az elôvárosi vasút (HÉV) díjainak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a közigazgatási határig
érvényesek a helyi tömegközlekedés tarifáira vonatkozó
I., II. fejezetben meghatározott jegyek és bérletek.
b) A közigazgatási határon belüli szakaszon a helyi
közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények érvényesek, a közigazgatási határon kívüli szakaszon pedig a
helyközi közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények.
c) A közigazgatási határon kívüli utazáshoz a jegyeket
a HÉV-pénztárakban lehet megvásárolni. Amennyiben
az utas olyan állomáson (megállóhelyen) száll fel, ahol
pénztár nem üzemel, vagy az zárva van, a vonaton pótdíjfizetés nélkül válthat jegyet. Ez a lehetôség a bérletekre nem vonatkozik.
d) A bérletigazolvány megfelelô rovataiba a kiindulási
és a célállomást fel kell tüntetni. A megvásárolt bérletszelvény csak e két állomás között használható fel
utazásra.
e) Tanulók esetében a diákigazolványban rögzített
adatok alapján a kiindulási és célállomást a bérletszelvényen kell feltüntetni. A megvásárolt bérletszelvény csak
e két állomás között használható fel utazásra. A BKV
Zrt. az utazási viszonylat bejegyzésére – a diák kérésére –
külön igazolást ad ki, amelynek érvényességét a diákigazolvány érvényességének megfelelôen tanévre/félévre hosszabbítja meg. A HÉV-tanulóbérlet váltásához a
diákigazolvány vagy ezen „Igazolás” bemutatása szükséges.
f) A munkába járásra és a tanulók iskolába járására
szolgáló bérleteknél az igénybevevôk választásától függôen a helyközi bérlet vagy csak a közigazgatási határig,
vagy a közigazgatási határon belüli állomásig (végállomásig) váltható.
g) A közigazgatási határtól való távolság a határon belüli utolsó állomástól, megállóhelytôl számítandó.
h) A közigazgatási határon belüli szakaszok az egyes
HÉV-vonalakon a következôk:
HÉV-vonal

Közigazgatási határon
belüli szakasz

Csepeli vonal

A vonal teljes hossza

Szentendrei vonal

Batthyány tér–Békásmegyer

Csömör–gödöllôi vonal

Örs vezér tere–Szabadságtelep
Örs vezér tere–Ilonatelep

Ráckevei vonal

Vágóhíd–Millenniumtelep
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(2) Az egy útra szóló jegyek árai (Ft):
Közigazgatási határon kívüli távolság
(km)

Teljes árú

Kedvezményes
1. kategória

Kedvezményes
3. kategória

90

67

49

–5
5,1–10

180

134

98

10,1–15

270

201

147

15,1–20

360

268

196

20,1–25

450

335

245

25,1–00

540

402

294

Az egyes viszonylatokban a teljes árú díjakat a 4/a,
4/b és 4/c mellékletek tartalmazzák.
(3) Az általános (munkába járásra szolgáló) bérletjegyek árai (Ft):
Közigazgatási
határon kívüli távolság
(km)

Budapest közigazgatási határán
kívül érvényes bérlet ára
Dolgozó

Munkáltató

Összesen

Fizet
–5

648

2 592

3 240

5,1–10

1296

5 184

6 480

10,1–15

1944

7 776

9 720

15,1–20

2592

10 368

12 960

20,1–25

3240

12 960

16 200

25,1–30

3888

15 552

19 440

(Az általános bérletjegy használható a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrôl szóló külön jogszabály szerinti napi munkába járásra, amelynek alapján
a munkáltató 80%-ot köteles megtéríteni.)
Az egyes viszonylatokban az általános bérlet részletes
díjtáblázatát az 5/a, 5/b és 5/c mellékletek tartalmazzák.
(4) A tanulók havi bérletének ára (Ft):
Közigazgatási határon
kívüli távolság
(km)

Budapest közigazgatási
határán kívül
érvényes bérlet ára

–5

1290

5,1–10

2580

10,1–15

4240

15,1–20

5650

20,1–25

7350

25,1–30

8820
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Az egyes viszonylatokban a fenti bérletek részletes
díjtáblázatát a 6/a, 6/b és 6/c mellékletek tartalmazzák.
V.
Iskolák és tanintézetek által rendelt
helyi autóbusz különjáratok díja
10. §
(1) Az óvoda, általános iskola, szakmunkásképzô
intézet, középiskola, fôiskola, egyetem stb. által igénybe
vehetô helyi különjárati autóbusz-közlekedés tarifái és
az igénybevétel feltételei a következôk:
a) A díjak mértéke

Díjcsoport

IKARUS
256, 260, 405, 415
(szóló)

IKARUS
280, 282, 435
(csuklós)

a) Ft/km

550 Ft

825 Ft

b) Ft/óra

5 500 Ft

8 250 Ft

22 000 Ft

33 000 Ft

c) legcsekélyebb
fuvardíj (Ft)

b) A díjszámítás módja
A különjáratok díjának megállapítása alternatív (vagylagos) díjszámítással történik oly módon, hogy az autóbuszok által (garázstól, illetve telephelytôl garázsig, illetve
telephelyig) megtett km teljesítményt meg kell szorozni
a megfelelô csoportba tartozó km-díjtétellel, továbbá az
autóbuszok igénybevételi idejét (az autóbuszoknak garázsból, illetve telephelytôl való indulási idejétôl a garázsba, illetve telephelyre való érkezésig eltelt idô) meg kell
szorozni az óradíjtétellel és az így nyert két szorzat közül
a magasabbik – mely azonban nem lehet kevesebb, mint
a legcsekélyebb díjtétel – lesz a fizetendô díj. A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni.
A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett
km teljes kilométernek és minden megkezdett óra teljes
órának számít. Ha a megrendelô különjárati igénye olyan,
hogy a különjárati autóbuszt – ugyanolyan személyekbôl
álló, zártkörû csoport szállítása céljából – a nap folyamán
többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejeztével egyszer kell figyelembe venni.
(2) Az ármegállapítás hatálya a tanintézetek (óvoda,
általános iskola, szakmunkásképzô intézet, középiskola,
fôiskola, egyetem) által rendelt különjáratokra terjed ki,
függetlenül attól, hogy a tanintézetet ki tartja fenn.
(3) Az igénybevételre jogosultak:
– a tanintézetek önálló jövedelemmel nem rendelkezô
tanulói. Nem minôsül jövedelemnek a tanuló ösztöndíja, átképzési alapból kapott ösztöndíj, valamint részükre szerzôdésben biztosított járandóság,
– a tanulókat kísérô pedagógusok,
– a kísérô szülôk, autóbuszonként legfeljebb három személy.

2006. december 22.
VI.
Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti Budapest Fôváros Közgyûlésének a Budapesti
Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl szóló 86/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelete.
(3) Az e rendeletben megállapított díjak az általános
forgalmi adót tartalmazzák.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ban
foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó díjait (városi, elôvárosi vasúti személyszállítás
díja: SZJ 60.21.10; rendszeres, menetrend szerinti több
megállóhelyes városi, elôvárosi közúti, más szárazföldi
személyszállítás díja: SZJ 60.21.21) mint legmagasabb
hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza.
Megalkotását a szükséges díjemelés, valamint az áfakulcsának és a helyközi utazási kedvezmények rendszerének változása indokolta. A díjemelés átlagos mértéke
2007. január 1-jétôl 11,1%, de az utazási kedvezmények
és az árkiegészítés rendszere változásának hatására
13,1%-ra módosul. Egyes díjtételek kerekítéseket is tartalmaznak.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az egyes jegy- és bérletfajtákat és azok idôbeli érvényességét tartalmazza.

2006. december 22.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
A 2. §-hoz

A kutyaszállítás díjának a szabályozását tartalmazza.

2071
A 7. §-hoz

Itt szerepel a bérletigazolványok és igazolások kiállításának díja, az igazolvány és a bérlet értékszelvények
kitöltésének módja, az igazolvány kicserélésének illetve
a jegyek és bérletek visszaváltásának feltételei és díjai.

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság járatain Budapest közigazgatási határán belül történô helyi utazásért, valamint a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) elôkészítését szolgáló megállapodásban foglaltaknak megfelelôen az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási
határán belüli vonalszakaszain érvényes budapesti egyesített bérletekért fizetendô díjakat tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 8. §-hoz

Poggyászok és egyéb – például túlméretes – tárgyak,
kerékpárok szállításának feltételei és díjai. A változás
mértéke a megfelelô menetjegyek áremelkedésével azonos.

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépô autóbuszjáratainak viteldíjait tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 9. §-hoz
Az 5. §-hoz
A bérletbemutatási díj és az utólagosan befizetett pótdíjak 7,1%-os, a kezelési díj 25%-os mértékben emelkednek, a helyszíni pótdíj mértéke nem változik.

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság elôvárosi vasút (HÉV) helyközi díjait tartalmazza.
A 10. §-hoz

A 6. §-hoz
A kedvezmények körét és mértékét az utazási kedvezményekrôl szóló mindenkori hatályos kormányrendelet tartalmazza.

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz
különjáratok díjait is ebben a rendeletben kell szabályozni.

A 11. §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza, idôpontja
2007. január 1.
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A 65/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

A KÖRNYÉKI HELYI BÉRLETEK
ÉRVÉNYESSÉGI HATÁRAI
Viszonylat száma

Település

Érvényességi határ

13

Diósd

Szerafin-villa–Diósd, Búzavirág utca vá.

18

Pilisborosjenô

Budapest–Üröm, MÁV-állomás–Pilisborosjenôi téglagyár vá.
(Solymár, Auchan Áruház)

22
22gy

Budakeszi
Budakeszi

Országos Korányi TBC Intézet–Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
Országos Korányi TBC Intézet–Budakeszi, Táncsics M. u. vá.

40
40gy
40E

Budaörs
Budaörs
Budaörs

Rupphegyi út–Budaörsi lakótelep vá.
Rupphegyi út–Budaörsi lakótelep vá.
Dayka Gábor u.–Budaörs, Patkó u. vá.

63

Nagykovácsi
Remeteszôlôs

Nagykovácsi, Tisza István tér vá.–13-as kilométerkô
Adyliget–Nagykovácsi lakótelep

64

Solymár

Téglagyár–Solymár, Templom tér vá.

69

Pécel

Rákoscsaba, Színes utca–Pécel, Kun József u. vá.

72

Törökbálint
Budaörs

Budaörs, benzinkút–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
Sasadi út–Tó utca, MÁV-állomás

87

Budaörs

Budaörsi repülôtér–Mechanikai Mûvek

87A

Budaörs

Budaörsi repülôtér–Kamaraerdô

88

Budaörs
Törökbálint

Kamaraerdô vá.–Tó utca, MÁV-állomás
Autópálya Fômérnökség–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

94
94gy

Gyál
Gyál

Temetô–Gyál, Vecsési út vá.
Temetô–Gyál, Vecsési út vá.

140

Budaörs
Törökbálint

Raktárváros–Budaörsi lakótelep vá.
Bretzfeld u. (vissza Baross u.)–Törökbálint, bevásárlóközpont vá.

140E

Budaörs

Dayka Gábor u.–Budaörs, Törökugrató (Tetra Pak) vá.

164

Solymár

Téglagyár–Solymár, Pest Megyei Mûanyagipari Vállalat vá.

172gy

Törökbálint

Dayka Gábor u.–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

294

Gyál

Temetô–Gyál, Bem József u. vá.

Budaörs-busz

Budaörs

A vonal teljes hossza

Éjszakai járatok
922

Budakeszi

Országos Korányi TBC Intézet–Budakeszi, Táncsics M. u. vá.

940

Budaörs

Rupphegyi út–Budaörsi lakótelep vá.

969

Pécel

Rákoscsaba, Színes utca–Pécel, Kun József u. vá.

972

Törökbálint
Budaörs

Budaörs, benzinkút–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
Sasadi út–Tó utca, MÁV-állomás

994

Gyál

Temetô–Gyál, Vecsési út vá.
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A 65/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

SZAKASZHATÁROK
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
a fôváros közigazgatási határait átlépô, vagy csak azon kívül közlekedô autóbuszjáratain
Budapest közigazgatási határán belül érvényes bérletek szakaszhatárai

Viszonylat

Szakaszhatárok

13
18
22
22gy
40
40gy
40E
kifelé
befelé
40E
kifelé
befelé

Budatétény, Campona vá. –
Óbuda, Szentlélek tér vá. –
Moszkva tér vá. –
Moszkva tér vá. –
Móricz Zs. körtér vá. –
Móricz Zs. körtér vá. –
Reggel
Móricz Zs. körtér vá. –
Lévai u. –
Délután
Móricz Zs. körtér vá. –
Budaörs, Patkó u. vá. –

Diósd, Törökbálinti elágazás (vissza: Diósd, Nagytétényi út)
Solymári bekötôút
Erkel Ferenc utca
Erkel Ferenc utca
Tulipán utca
Tulipán utca

63
64
69
72
87
87A
88
94
94gy
140
140E
164
172gy
294
Budaörs-busz

Hûvösvölgy –
Hûvösvölgy –
Rákoskeresztúr, vkp. vá. –
Kosztolányi Dezsô tér vá. –
A vonal teljes hossza
A vonal teljes hossza
Kamaraerdô vá. –
Pestszentimre központ vá. –
Kispest, Határ út vá. –
Nincs
Móricz Zs. körtér vá. –
Hûvösvölgy –
Kosztolányi Dezsô tér vá. –
Pestszentimre, központ vá. –
Budaörsi temetô –
Budaörsi temetô –

BM-iskola
Anna kápolna
Pécel, Pesti út 110/112.
Budaörs, benzinkút

922
940
943
969
972
992
994

Budaörs, Patkó u. vá.
Móricz Zs. körtér vá.
Lévai u.
Móricz Zs. körtér

Kinizsi utca
Gyál felsô, MÁV-állomás
Gyál felsô, MÁV-állomás
Lévai u.
Anna kápolna
Raktárváros
Gyál felsô, MÁV-állomás
Kamaraerdô
Kinizsi u.

Éjszakai járatok
Moszkva tér vá. –
Erkel Ferenc utca
Móricz Zs. körtér vá. –
Tulipán utca
Békásmegyer HÉV-állomás vá. –
Budakalász, Budai út
Rákoskeresztúr, vkp. vá. –
Pécel, Pesti út 110/112.
Móricz Zsigmond körtér vá. –
Budaörs, benzinkút
Cinkota, HÉV-állomás vá. –
Kistarcsa, Kórház
Dél-pesti Autóbuszgarázs vá. –
Gyál felsô, MÁV-állomás
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A 65/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 3/a. számú melléklete

SZAKASZHATÁROK
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
a fôváros közigazgatási határait átlépô, vagy csak azon kívül közlekedô autóbuszjáratain
Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek szakaszhatárai
Viszonylat

Környéki 10 km-es bérletek

13

Szerafin-villa –

Diósd, Búzavirág utca vá.

18

Budapest-Üröm, MÁV-állomás –

Pilisborosjenôi Téglagyár vá. (Solymár, Auchan Áruház vá.)

22
22gy

Országos Korányi TBC Intézet –
Országos Korányi TBC Intézet –

Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
Budakeszi, Táncsics M. u. vá.

40
40gy
40E

Rupphegyi út –
Rupphegyi út –
Dayka Gábor u. –

Budaörsi lakótelep vá.
Budaörsi lakótelep vá.
Budaörs, Patkó u. vá.

63

Adyliget –

Nagykovácsi, Tisza István tér vá.

64

Téglagyár –

Solymár, Templom tér vá.

69

Rákoscsaba, Színes u. –

Pécel, Kun József u. vá.

72

Sasadi út –

Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

87
87A

Budaörsi repülôtér –
Budaörsi repülôtér –

Mechanikai Mûvek
Kamaraerdô

88

A vonal teljes hossza

94
94gy

Temetô –
Temetô –

140

A vonal teljes hossza

140E

Dayka Gábor utca –

Budaörs, Törökugrató (Tetra Pak) vá.

164

Téglagyár –

Solymár, Pest Megyei Mûanyagipari Vállalat vá.

172gy

Dayka Gábor u. –

Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

294

Temetô –

Gyál, Bem József u. vá.

Budaörs-busz

A vonal teljes hossza

Gyál, Vecsési út vá.
Gyál, Vecsési út vá.

Éjszakai járatok
922

Országos Korányi TBC Intézet –

Budakeszi, Táncsics M. u. vá.

940

Rupphegyi út –

Budaörsi lakótelep vá.

943

Békásmegyer HÉV-állomás vá. –

Szentendre HÉV-állomás vá.

969

Rákoscsaba, Színes u. –

Pécel, Kun József u. vá.

972

Sasadi út –

Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

992

Raktárak –

Gödöllô, HÉV-állomás vá.

994

Temetô –

Gyál, Vecsési út vá.
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A 65/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 3/b. számú melléklete

SZAKASZHATÁROK
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
a fôváros közigazgatási határait átlépô, vagy csak azon kívül közlekedô autóbuszjáratain
Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek szakaszhatárai
Viszonylat

Környéki 5 km-es bérletek

13

Szerafin-villa –

Diósd, Búzavirág utca vá.

18

Budapest–Üröm, MÁV-áll. –

Pilisborosjenôi Téglagyár vá. (Solymár, Auchan Áruház vá.)

22
22gy

Országos Korányi TBC Intézet –
Országos Korányi TBC Intézet –

Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
Budakeszi, Táncsics M. u. vá.

40
40gy
40E

Rupphegyi út –
Rupphegyi út –
Dayka Gábor u. –

Budaörsi lakótelep vá.
Budaörsi lakótelep vá.
Budaörs, Patkó u. vá.

63

Adyliget –

Nagykovácsi, Tisza István tér vá.

64

Téglagyár –

Solymár, Templom tér vá.

69

Rákoscsaba, Színes u. –

Pécel, Kun József u. vá.

72

Sasadi út –

Tó utca, MÁV-állomás

87
87A

Budaörsi repülôtér –
Budaörsi repülôtér –

Mechanikai Mûvek
Kamaraerdô

88

Kamaraerdô vá.

Tó utca, MÁV-állomás

94
94gy

Temetô –
Temetô –

Gyál, Vecsési út vá.
Gyál, Vecsési út vá.

140

Raktárváros

Budaörsi lakótelep vá.

140E

Dayka Gábor utca –

Budaörs, Törökugrató (Tetra Pak) vá.

164

Téglagyár –

Solymár, Pest Megyei Mûanyagipari Vállalat vá.

172gy

Dayka Gábor u. –

Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

294

Temetô –

Gyál, Bem József u. vá.

Budaörs-busz

A vonal teljes hossza

Éjszakai járatok
922

Országos Korányi TBC Intézet –

Budakeszi, Táncsics M. u. vá.

940

Rupphegyi út –

Budaörsi lakótelep vá.

943

Békásmegyer HÉV-állomás vá. –

Szentendre, HÉV-állomás vá.

969

Rákoscsaba, Színes u. –

Pécel, Kun József u. vá.

972

Sasadi út

Tó utca, MÁV-állomás

992

Raktárak –

Gödöllô, HÉV-állomás vá.

994

Temetô –

Gyál, Vecsési út vá.
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A 65/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 4/a. számú melléklete

HÉV TELJES ÁRÚ MENETDÍJTÁBLÁZAT
Érvényes: 2007. január 1-jétôl

Békásmegyer

Budakalász

Budakalász,
Lenfonó

Szent
Istvántelep

Pomáz

Pannóniatelep

Szentendre

Batthyány tér

230

320

320

320

410

410

500

Margit híd

230

320

320

320

410

410

500

Szépvölgyi út

230

320

320

320

410

410

500

Tímár utca

230

320

320

320

410

410

500

Árpád híd

230

320

320

320

410

410

500

Filatorigát

230

320

320

320

410

410

500

Kaszásdûlô

230

320

320

320

410

410

500

Aquincum

230

320

320

320

410

410

500

Rómaifürdô

230

320

320

320

410

410

500

Csillaghegy

230

320

320

320

410

410

500

90

90

90

180

180

270

90

90

90

180

180

90

90

180

180

90

90

180

90

90

Budapest, Batthyány tér–
szentendrei vonal

Békásmegyer
Budakalász
Budakalász, Lenfonó
Szent István-telep
Pomáz
Pannóniatelep

90
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A 65/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 4/b. számú melléklete

HÉV TELJES ÁRÚ MENETDÍJTÁBLÁZAT

Gödöllô végállomás

Gödöllô, Palotakert

320

230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Nagyicce

230

320

230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Sashalom

230

320

230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Mátyásföld, repülôtér

230

320

230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Mátyásföld, Imre utca

230

320

230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Mátyásföld alsó

230

320

230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Cinkota

230

320

230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Cinkota alsó

230

320 230+230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Árpádföld

230

320 230+230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

90 230+230

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

320

410 410 410 410 500 500 500 590 590 590 590

Szabadságtelep
Csömör
Ilonatelep
Kistarcsa, kórház
Kistarcsa
Zsófialiget
Kerepes
Szilasliget
Mogyoród
Tölgyes
Gödöllô, Erzsébet park
Gödöllô, Szabadság tér
Gödöllô, Palotakert

90

Gödöllô,
Erzsébet park
Gödöllô,
Szabadság tér

230

Tölgyes

Rákosfalva

Mogyoród

320 320 320 320 410 410 500 590 590 590 590

Szilasliget

230

Kerepes

320

Zsófialiget

230

Kistarcsa

Csömör

Bp., Örs vezér tere

Örs vezér tere–
csömör–gödöllôi vonal

Ilonatelep

Szabadságtelep

Kistarcsa, kórház

Érvényes: 2007. január 1-jétôl

90

90

90 180 180 270 360 360 360 360

90

90

90

90 180 180 270 270 360 360

90

90

90 180 180 270 270 270 270

90

90 180 180 270 270 270 270
90 180 180 270 270 270 270
90

90 180 270 270 270
90 180 180 180 180
90 180 180 180
90

90

90

90

90
90
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HÉV TELJES ÁRÚ MENETDÍJTÁBLÁZAT

Angyali-sziget

József Attila-telep

Szigetszentmiklós
alsó
Szigetszentmiklós–
Gyártelep

Szigethalom

Szigethalom alsó

Tököl

Szigetmajor

Szigetcsép

Horgásztanyák

Angyali-sziget

Ráckeve

Egyetemi tangazdaság
Szigetszentmárton–
Szigetújfalu

Szigetszentmiklós

230 320
Beöthy út
230 320
Kén utca
230 320
Timót utca
230 320
Pestszent230 320
erzsébet felsô
Torontál utca
230 320
Soroksár felsô
230 320
Soroksár,
230 320
Hôsök tere
Szent István
230 320
utca
Millenniumtelep
90
Dunaharaszti felsô
Dunaharaszti külsô
Szigetszentmiklós
József Attila-telep
Szigetszentmiklós alsó
Szigetszentmiklós–Gyártelep
Szigethalom
Szigethalom alsó
Tököl
Szigetmajor
Szigetcsép
Egyetemi tangazdaság
Szigetszentmárton–Szigetújfalu
Horgásztanyák

Dunaharaszti külsô

Bp., Közvágóhíd

Dunaharaszti felsô

Budapest,
Közvágóhíd–
ráckevei vonal

Millenniumtelep

Érvényes: 2007. január 1-jétôl

320
320
320
320

410
410
410
410

410
410
410
410

410
410
410
410

500
500
500
500

500
500
500
500

500
500
500
500

500
500
500
500

590
590
590
590

590
590
590
590

680
680
680
680

680
680
680
680

770
770
770
770

770
770
770
770

770
770
770
770

320

410

410

410

500

500

500

500 590

590

680

680

770

770

770

320
320

410
410

410
410

410
410

500
500

500
500

500
500

500 590
500 590

590
590

680
680

680
680

770
770

770
770

770
770

320

410

410

410

500

500

500

500 590

590

680

680

770

770

770

320

410

410

410

500

500

500

500 590

590

680

680

770

770

770

90
90

180
90
90

180
180
180
90

180
180
180
90
90

270
180
180
90
90
90

270 270
180 270
180 180
90 180
90 90
90 90
90 90
90

270
270
270
180
180
90
90
90
90

360
360
360
270
270
180
180
180
180
180
90

450
360
360
270
270
270
180
180
180
180
90
90

450
450
450
360
360
270
270
270
270
180
180
90
90

540
450
450
360
360
360
270
270
270
270
180
180
180
90

540
540
450
450
360
360
360
360
270
270
270
180
180
90
90

540
540
540
450
450
450
360
360
360
360
270
270
180
180
90

360
270
270
180
180
180
180
90
90
90

90
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A 65/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 5/a. számú melléklete

HÉV-BÉRLETDÍJTÁBLÁZAT
Érvényes: 2007. január 1-jétôl

Budapest,
Batthyány tér–
szentendrei vonal

Békásmegyer

Budakalász

Budakalász,
Lenfonó

Szent
Istvántelep

Pomáz

Pannóniatelep

Szentendre

Batthyány tér

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Margit híd

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Szépvölgyi út

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Tímár utca

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Árpád híd

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Filatorigát

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Kaszásdûlô

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Aquincum

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Rómaifürdô

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Csillaghegy

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720

Békásmegyer
Budakalász
Budakalász, Lenfonó
Szent István-telep
Pomáz
Pannóniatelep

3240

3240

3240

6480

6480

9720

3240

3240

3240

6480

6480

3240

3240

6480

6480

3240

3240

6480

3240

3240
3240

7350+3240

7350+3240

7350+3240

7350+3240

7350+3240

7350+3240

7350+3240

Sashalom

Mátyásföld, repülôtér

Mátyásföld, Imre utca

Mátyásföld alsó

Cinkota

Cinkota alsó

Árpádföld

Gödöllô, Palotakert

Gödöllô, Szabadság tér

Gödöllô, Erzsébet park

Tölgyes

Kerepes

Szilasliget Mogyoród

Tölgyes

Gödöllô,
Erzsébet
park

Gödöllô,
Szabadság
tér
Gödöllô,
Palotakert

Gödöllô
végállomás

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

Kistarcsa,
Kistarcsa Zsófialiget
kórház

3240
3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

6480

3240

6480

6480

6480

6480

6480

3240

3240

6480

6480

6480

6480

9720

3240

6480

6480

9720

9720

9720

9720

12960

3240

6480

6480

9720

9720

9720

9720

9720

12960

3240

3240

6480

6480

9720

9720

9720

9720

12960

12960

3240

3240

3240

6480

6480

9720

9720

9720

9720

12960

12960

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+12960 7350+12960

Ilonatelep

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

Mogyoród

Szilasliget

Kerepes

Zsófialiget

Kistarcsa

Kistarcsa, kórház

Ilonatelep

Csömör

3240

7350+3240

Nagyicce

Szabadságtelep

7350+3240

Rákosfalva

Csömör

7350+3240

Szabadságtelep

Bp., Örs vezér tere

Örs vezér tere–
csömör–gödöllôi
vonal

Érvényes: 2007. január 1-jétôl

HÉV-BÉRLETDÍJTÁBLÁZAT
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Angyali-sziget

3240
3240

3240

3240

6480

6480

6480

3240

3240

6480

6480

6480

3240

3240

3240

6480

6480

9720

3240

3240

3240

3240

6480

6480

9720

3240

3240

3240

3240

6480

6480

9720

9720

3240

3240

3240

3240

6480

6480

9720

9720

9720

3240

3240

3240

6480

6480

6480

6480

9720

9720

12960

3240

6480

6480

6480

6480

6480

9720

9720

12960

12960

12960

3240

3240

6480

6480

6480

6480

9720

9720

9720

12960

12960

16200

3240

3240

6480

6480

9720

9720

9720

9720

12960

12960

16200

16200

16200

3240

6480

6480

6480

9720

9720

9720

9720

12960

12960

12960

16200

16200

19440

3240

3240

6480

6480

9720

9720

9720

12960

12960

12960

12960

16200

16200

19440

19440

3240

3240

6480

6480

9720

9720

12960

12960

12960

12960

16200

16200

16200

19440

19440

19440
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Horgásztanyák

Szigetszentmárton–Szigetújfalu

Egyetemi tangazdaság

Szigetcsép

Szigetmajor

Tököl

Szigethalom alsó

Szigethalom

Szigetszentmiklós–Gyártelep

Szigetszentmiklós alsó

József Attila-telep

Szigetszentmiklós

Dunaharaszti külsô

Dunaharaszti felsô

6480

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

Szent István utca

3240

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

Soroksár, Hôsök tere

3240

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

Millenniumtelep

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

Ráckeve

Soroksár felsô

Angyalisziget

Torontál utca

Horgásztanyák

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

Szigetmajor

Szigetszentmárton–
Szigetújfalu

Pestszenterzsébet felsô

Tököl

Egyetemi
Szigetcsép tangazdaság

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

Szigethalom

Szigethalom
alsó

Timót utca

Szigetszentmiklós–
Gyártelep

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

Szigetszentmiklós
alsó

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

József
Attilatelep

Kén utca

Szigetszentmiklós

Beöthy út

Dunaharaszti
külsô

7350+3240 7350+3240 7350+6480 7350+6480 7350+6480 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+9720 7350+12960 7350+12960 7350+16200 7350+16200 7350+19440 7350+19440 7350+19440

Dunaharaszti
felsô

Érvényes: 2007. január 1-jétôl
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Közvágóhíd–
ráckevei vonal
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A 65/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 6/a. számú melléklete

TANULÓK ÁLTAL
VÁLTHATÓ HÉV-BÉRLETEK DÍJTÁBLÁZATA
Érvényes: 2007. január 1-jétôl
Budakalász

Budakalász,
Lenfonó

Szent
Istvántelep

Pomáz

Batthyány tér

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Margit híd

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Szépvölgyi út

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Tímár utca

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Árpád híd

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Filatorigát

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Kaszásdûlô

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Aquincum

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Rómaifürdô

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

Csillaghegy

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+2580

2950+2580 2950+4240

1290

1290

1290

2580

2580

4240

1290

1290

1290

2580

2580

1290

1290

2580

2580

1290

1290

2580

1290

1290

Budapest,
Batthyány tér–
szentendrei vonal

Békásmegyer
Budakalász
Budakalász, Lenfonó
Szent István-telep
Pomáz
Pannóniatelep

Békásmegyer

Pannóniatelep

Szentendre

1290

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+1290

2950+1290

Sashalom

Mátyásföld, repülôtér

Mátyásföld, Imre utca

Mátyásföld alsó

Cinkota

Cinkota alsó

Árpádföld

Gödöllô, Palotakert

Kerepes

Szilasliget Mogyoród

Tölgyes

Gödöllô,
Erzsébet
park

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+5650

Kistarcsa,
Kistarcsa Zsófialiget
kórház

1290
1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

2580

1290

2580

2580

2580

2580

2580

1290

1290

2580

2580

2580

2580

4240

1290

2580

2580

4240

4240

4240

4240

5650

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+3870 2950+3870 2950+5160

Ilonatelep

1290

2580

2580

4240

4240

4240

4240

4240

5650

2950+5160

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

Gödöllô,
Szabadság
tér

1290

1290

2580

2580

4240

4240

4240

4240

5650

5650

2950+5160

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

Gödöllô,
Palotakert

1290

1290

1290

2580

2580

4240

4240

4240

4240

5650

5650

2950+5160

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

2950+5650

Gödöllô
végállomás

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

Gödöllô, Szabadság tér

Gödöllô, Erzsébet park

Tölgyes

Mogyoród

Szilasliget

Kerepes

Zsófialiget

Kistarcsa

Kistarcsa, kórház

Ilonatelep

Csömör

1290

2950+1290

Nagyicce

Szabadságtelep

2950+1290

Rákosfalva

Csömör

2950+1290

Szabadságtelep

Bp., Örs vezér tere

Örs vezér tere–
csömör–gödöllôi
vonal

Érvényes: 2007. január 1-jétôl
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Angyali-sziget

Horgásztanyák

Szigetszentmárton–Szigetújfalu

Egyetemi tangazdaság

Szigetcsép

1290
1290

1290

1290

2580

2580

1290

1290

2580

2580

2580

1290

1290

1290

2580

2580

4239,5

1290

1290

1290

1290

2580

2580

4239,5

1290

1290

1290

1290

2580

2580

4239,5

4239,5

1290

1290

1290

1290

2580

2580

4239,5

4239,5

4239,5

1290

1290

1290

2580

2580

2580

2580

4239,5

4239,5

5650

1290

2580

2580

2580

2580

2580

4239,5

4239,5

5650

5650

5650

1290

1290

2580

2580

2580

2580

4239,5

4239,5

4239,5

5650

5650

7349,5

2950+7350

2950+7350

2950+7350

2950+7350

2950+7350

2950+7350

2950+7350

2950+7350

2950+7350

Horgásztanyák

1290

1290

2580

2580

4239,5

4239,5

4239,5

4239,5

5650

5650

7349,5

7349,5

7349,5

1290

2580

2580

2580

4239,5

4239,5

4239,5

4239,5

5650

5650

5650

7349,5

7349,5

8820

2950+7350 2950+8820

2950+7350 2950+8820

2950+7350 2950+8820

2950+7350 2950+8820

2950+7350 2950+8820

2950+7350 2950+8820

2950+7350 2950+8820

2950+7350 2950+8820

2950+7350 2950+8820

Szigetszentmárton–
Szigetújfalu

1290

1290

2580

2580

4239,5

4239,5

4239,5

5650

5650

5650

5650

7349,5

7349,5

8820

8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

Angyalisziget

1290

1290

2580

2580

4239,5

4239,5

5650

5650

5650

5650

7349,5

7349,5

7349,5

8820

8820

8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

2950+8820

Ráckeve

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

Szigetmajor

Tököl

Szigethalom alsó

Szigethalom

Szigetszentmiklós-Gyártelep

Szigetszentmiklós alsó

József Attila-telep

Szigetszentmiklós

Dunaharaszti külsô

Dunaharaszti felsô

2580

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

Szent István utca
2580

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

Soroksár, Hôsök tere

1290

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

Soroksár felsô

1290

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

Millenniumtelep

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

Torontál utca

Szigetmajor

Pestszenterzsébet felsô

Tököl

Egyetemi
Szigetcsép tangazdaság

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

Szigethalom

Szigethalom
alsó

Timót utca

Szigetszentmiklós–
Gyártelep

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

Szigetszentmiklós
alsó

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

József
Attilatelep

Kén utca

Szigetszentmiklós

Beöthy út

Dunaharaszti
külsô

2950+1290 2950+1290 2950+2580 2950+2580 2950+2580 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+4240 2950+5650 2950+5650

Dunaharaszti
felsô

Érvényes: 2007. január 1-jétôl
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
66/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról,
különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet
4. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A szemétdíj mértékét a hulladékgazdálkodás nagy
tôke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvô
költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz kell igazítani. A fôváros zavartalan hulladékgazdálkodása szempontjából szükséges fenntartási és fejlesztési forrásigények biztosítása továbbra is a Fôvárosi Önkormányzat
feladata maradt. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének módosítása vált szükségessé. A háztartási hulladék rendszeres gyûjtésére rendelkezésre bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az eddig
felmerült és várhatóan felmerülô költségek, valamint a
lakosság teherbíró képességének figyelembevételével
állapította meg a Fôvárosi Közgyûlés.
A díj kialakításban szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2007. január 1-jétôl a díjak növelésre kerüljenek.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS

A háztartási szemétdíj mértékének megváltoztatása a
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének módosításával történik.

Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlésének a települési szilárd
hulladékról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelete
10. § (1) bekezdésében arról rendelkezik, hogy a háztartási hulladék rendszeres gyûjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelezô közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat az alaprendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz
Az új egyszeri ürítési díjak 2007. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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Melléklet a 66/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
(közszolgáltatási szemétdíj)
a 2007. január 1-jétôl 2007. december 31-ig terjedô
díjfizetési idôszakra
I. A kötelezô közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre
bocsátott gyûjtôtartályok számának, a tartályok ûrméretétôl függô egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának
szorzataként kell megállapítani.
II. A rendszeres gyûjtésre rendelkezésre bocsátott tartály egyszeri ürítési díja:
1.

1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 360 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése

424 Ft + áfa
463 Ft + áfa
926 Ft + áfa
1 389 Ft + áfa
2 968 Ft + áfa
4 240 Ft + áfa

2.

Nyitott konténerek esetén:
1 laza m3 települési szilárd hulladék kezelési díja

3 855 Ft + áfa

Tömörítô konténerek esetén:
1 tömör m3 települési szilárd hulladék ürítési díja

23 127 Ft + áfa

3.

4.

Elôtömörített települési szilárd hulladék esetén:
1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 360 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése

636 Ft + áfa
694 Ft + áfa
1 388 Ft + áfa
2 082 Ft + áfa
4 452 Ft + áfa
6 360 Ft + áfa

2006. december 22.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
67/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló
74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §-ában,
valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelezô
igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §
f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló
74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet mellékletének
helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

lyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô
feladatokhoz kell igazítani. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII.
törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján megalkotott 74/1997. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet mellékletének módosítása szükségessé vált. A kéményseprô-ipari közszolgáltatás díját a felmerült és várhatóan felmerülô költségek, valamint a
megrendelôk teherbíró képességének figyelembevételével állapította meg a Fôvárosi Közgyûlés.
A díj kialakításában szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2007. január 1-jétôl a díjak növelésre kerüljenek.
A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj beszedését továbbra is a Díjbeszedô Rt. végzi, a 2005. január 1-jétôl érvényes megállapodás szerint, a munka
elvégzését követôen kiállított számla alapján.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlésének a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelete 10. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kéményseprô-ipari kötelezô közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat a rendelet melléklete tartalmazza.
A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás igénybevételének díját a gazdálkodás költségigénye miatt a fo-

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
mértékének megváltoztatása – a gazdálkodás költségigénye miatt folyamatosan növekvô költségekhez és az
elvégzendô feladatokhoz történô igazítással – a 74/1997.
(XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete módosításával
történik.

A 2. §-hoz
Az új közszolgáltatási díjak 2007. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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Melléklet a 67/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete

DÍJJEGYZÉK
a 2007. év január 1-jétôl érvényesíthetô díjakra
A) KÉMÉNYEK ELLENÔRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MÛSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA
Megnevezés

Mennyiségi
egység

Nettó díj

Fogyasztói díj
(Ft)

db/év
db/év
db/év
db/év

1269
1269
1269
1269

1523
1523
1523
1523

db/év
db/4 év

843
843

1012
1012

db/év
db/év
db/év
db/év

2832
2832
2832
2832

3398
3398
3398
3398

db/év
db/4 év

1915
1915

2298
2298

1. Kéményellenôrzés, -tisztítás és mûszaki felülvizsgálat
1.1. Egyedi kémény, valamint füstcsatorna
a) Mûködô kémény, valamint füstcsatorna
– szilárd és olajfûtés esetében
– gázfûtés esetében
– üdülô, gázfûtés esetében
– üdülô, egyéb fûtés esetében
b) Tartalék kémény, valamint füstcsatorna
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiség
– ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôk
1.2. Gyûjtôkémény
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajfûtés esetében
– gázfûtés esetében
– üdülô, gázfûtés esetében
– üdülô, egyéb fûtés esetében
b) Tartalék kémény
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiség
– ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülô

A díjak az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM rendelet elôírása szerint
mûködô kémények esetében
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségeknél:
– szilárd és olajfûtés esetében az R. 4. § (1), (2) bekezdésében;
– gázfûtés esetében a 6. § a) pontjában elôírt feladatok;
– az ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôegységeknél az R. 4. § (3) bekezdésben és a 6. § a) pontjában
elôírt feladatok;
tartalék kémények esetében az R. 7. § (1), (2) bekezdésben elôírt feladatok, valamint a 4 évenként esedékes
mûszaki felülvizsgálat R. 3. §, 11. § (5) ráfordításainak idôarányos ellenértékét tartalmazzák.
2. Kémények ellenôrzése és tisztítása (nem egyedi kémények esetében)
2.1. Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm-nél kisebb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajfûtés esetében
fm
298
– gázfûtés esetében
– falazott kivitel
fm
404
– bélelt, szerelt kivitel
fm
527
b) Tartalék kémény
Kiszállási díj esetenként

fm

358
485
632

171

205

1023

1228

2006. december 22.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

Megnevezés

2089

Mennyiségi
egység

Nettó díj

2.2. Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm vagy annál nagyobb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajfûtés esetében
fm
698
– gázfûtés esetében
– falazott kivitel
fm
900
– bélelt, szerelt kivitel
fm
1 125

Fogyasztói díj
(Ft)

838
1 080
1 350

b) Tartalék kémény

fm

171

205

Kiszállási díj esetenként

fm

1 023

1 228

db
db

1 901
2 850

2 281
3 420

1 023

1 228

2.3. Tetôtéri kazán mûködtetése esetén
a) Mûködô kémény
– hagyományos módon kialakított
– égéstermék-vezetékként kialakított
Kiszállási díj esetenként

A 2. pontban részletezett kémények tisztítási feladatait az R. 4. § (4) bekezdése és a 6. § b) pontja írja elô.
A díjak épített, szerelt, bélelt stb. kémény esetében egyaránt alkalmazandók, a minôsített anyag minôségétôl függetlenül.
3. Mesterséges égéstermék-elvezetésû kémény
(LAS levegô-füstgáz kémény)
– egyedi
– gyûjtô
– központi (teljes vezetéknyomvonal)

db/év
db/év
fm

8 037
16 376
2 734

9 644
19 651
3 281

Kiszállási díj esetenként

1 023

1 228

Égési levegô CO2- vagy O2-tartalmának meghatározásával történô ellenôrzés
– egyedi
db/év
– gyûjtô
db/év
– központi (teljes vezetéknyomvonal)
fm

4 018
8 189
1 367

4 822
9 827
1 640

Kiszállási díj esetenként

1 023

1 228

fm

298

358

fm
fm

404
527

485
632

b) Mesterséges égéstermék-elvezetésû kémény

fm

2 734

3 281

c) Tartalék kémény

fm

171

205

1 023

1 228

4. Négyévenként kötelezô mûszaki felülvizsgálat
(nem egyedi kémények esetében)
4.1. Központi fûtési kémény 64×64 cm-nél kisebb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajtüzelés esetében
– gázfûtés esetében
– falazott kivitel
– bélelt, szerelt

Kiszállási díj esetenként
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4.2. Tetôtéri kazán mûködtetése esetén
a) Mûködô kémény
– hagyományos módon kialakított
– égéstermék-vezetékként kialakított
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Mennyiségi
egység

Nettó díj

Fogyasztói díj
(Ft)

db
db

1 901
2 850

2 281
3 420

1 023

1 228

Kiszállási díj esetenként

A 4. pontban szereplô kéményekkel kapcsolatos feladatot az R. 3. § és a 11. § (5) bekezdése írja elô.
A díjak a minôsített anyagminôségtôl függetlenül alkalmazandók.

B) KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÔ SZAKVÉLEMÉNYEK
A kéményvizsgálati díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza.
A kéményvizsgálatoknál esetenként kiszállási díj kerül felszámításra.
A vízszintes tagozódás az R. 11. §-a (1)–(4) bekezdésben elôírt feladatokat, a függôleges tagozódás a kéménytípusokat és azok terhelés szerinti részletezését követi.

Égéstermék-elvezetô
berendezés típusa

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

* Az adott kategória felsô sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +20% áfa) tartalmazza.

Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának 2007. évi díjai (Ft/kémény db)
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* Az adott kategória felsô sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +20% áfa) tartalmazza.

Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának 2007. évi díjai (Ft/kémény db)
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* Az adott kategória felsô sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +20% áfa) tartalmazza.

Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának 2007. évi díjai (Ft/kémény db)
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* Az adott kategória felsô sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +20% áfa) tartalmazza.

Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának 2007. évi díjai (Ft/kémény db)
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* Az adott kategória felsô sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +20% áfa) tartalmazza.

Ipari TV-vel végzett vizsgálat 2007. évi díjai (Ft/kémény, db)
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* Az adott kategória felsô sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +20% áfa) tartalmazza.

Ipari TV-vel végzett vizsgálat 2007. évi díjai (Ft/kémény, db)
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* Az adott kategória felsô sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +20% áfa) tartalmazza.

Ipari TV-vel végzett vizsgálat 2007. évi díjai (Ft/kémény, db)
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* Az adott kategória felsô sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +20% áfa) tartalmazza.

Ipari TV-vel végzett vizsgálat 2007. évi díjai (Ft/kémény, db)
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
68/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló
58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetôkrôl és a
temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint
az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm.
rendeletben foglaltakra, a felhatalmazás alapján a korábban
megalkotott, a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl
szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet
2. számú melléklete lép.

rôl szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.)
e feladat ellátásának kereteit állapítja meg, alapvetô célja az elhunytak emlékének méltó megôrzése és ápolása,
a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi funkcióinak
érvényesítése, valamint a hazai temetô és temetkezési
kultúra fejlesztése.
A Tv.-t módosította a 2005. évi XXI. törvény, s ezzel
egyidejûleg módosult a törvény végrehajtására kiadott
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. r.) is.
A Tv. 6. § (4) szerint köztemetô esetében a temetô
használatának rendjérôl önkormányzati rendeletben,
egyéb temetôk esetében temetôszabályzatban kell rendelkezni. A Tv. 41. § (1) g) pontja szerint felhatalmazást
kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a temetôszabályzat kötelezô tartalmi elemeit. A Korm. r.
41/A. §-a rendelkezik a temetôszabályzat tartalmáról.
Mindezen törvényi és kormányrendeleti szinten végbement változások szükségessé teszik a rendelet módosítását
a megváltozott rendelkezéseknek megfelelô tartalommal.

3. §

Részletes indokolás

1. §
Az R. 1/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet
1. számú melléklete lép.
2. §

(1) A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejûleg az R. 22. § (1) bekezdése, valamint az R. 2/A. számú „A köztemetôk nyitvatartási
rendje” és a 2/B. számú „Az ügyfélfogadás helyszíne és
idôtartama” c. melléklete hatályát veszti.
(3) Az 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 28. §
(1) bekezdés helyébe jelen rendelet 2. § rendelkezésével
összhangban az alábbi szöveg lép:
„(1) A Temetôszabályzatot jelen rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.”

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az 1. §-hoz
A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában és a BTI Zrt.
üzemeltetésében levô temetôterületek pontosítása megtörtént, melyet tartalmaz a módosított melléklet jegyzéke.

A 2. §-hoz
Az R. 3. számú melléklete „A fôvárosi köztemetôk látogatási rendje, temetôlátogatók kegyeletgyakorlásának
feltételei, nyitvatartási idô” helyébe a következô rendelkezés lép:
2. számú melléklet
Temetôszabályzat
A 3. §-hoz

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kötelezô önkormányzati feladatként határozza meg
a köztemetôk fenntartását. A temetôkrôl és a temetkezés-

Az R. 2/A. számú melléklete „A köztemetôk nyitvatartási rendje” és a 2/B. számú „Az ügyfélfogadás helyszíne és idôtartama” c. melléklete hatályát veszti, mivel
annak tartalmáról a 3. számú melléklet rendelkezik.
A módosítás a rendeletben is átvezetésre kerül.
A rendelet a hatálybalépés napjául 2007. január 1-jét
jelöli meg, így elegendô idô áll a módosított szabályokra
való felkészülésre.
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1. számú melléklet a 68/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
Az 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 1/B. számú melléklete

1/B. számú melléklet
(a kegyeleti közszolgáltatási szerzôdéssel érintett
temetôterületek jegyzéke)
1. Az 1/A. számú mellékletben feltüntetett temetôterületek, továbbá
2. A XV. kerület Rákospalotai köztemetô (Budapest XV. kerület, Rákosmezô utca 91073 hrsz.) Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô tulajdoni hányad.
3. A XXI. kerület Csepeli köztemetô (Budapest XXI. kerület, Kisnyírfa dûlô 200185-200191 hrsz.) Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô ingatlanok.
4. A X. kerület Újköztemetô (Budapest X. kerület, Ezüstfa utcai 42536/3 hrsz.-ú ingatlan) Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévô ingatlan.

2006. december 22.
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2. számú melléklet a 68/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
Az 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete

Temetôszabályzat
I.
A köztemetôk megnevezése és nyitvatartási rendje
1.
A fôvárosi köztemetôk felsorolása:
1. Békásmegyeri urnatemetô (1039 Budapest, Tamás u.)
2. Budafoki temetô (1222 Budapest, Temetô u. 2.)
3. Csepeli temetô (1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 270.)
4. Farkasréti temetô (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.)
5. Kispesti temetô (1194 Budapest, Újtemetô út 1.)
6. Nagytétényi urnatemetô (1225 Budapest, Angeli út)
7. Óbudai temetô (1037 Budapest, Bécsi út 19963 hrsz.)
8. Pesterzsébeti temetô (1201 Budapest, Temetô sor)
9. Pestlôrinci temetô (1183 Budapest, Nefelejcs u. 97.)
10. Rákospalotai temetô (1154 Budapest, Szentmihályi u. 111.)
11. Új köztemetô (1108 Budapest, Kozma u. 8–10.)
12. Újpest, Megyeri temetô (1044 Budapest, Megyeri út 45.)
13. Kispesti „öreg” temetô (1196 Budapest, Zalaegerszeg u. 67-69.)
2.
Köztemetôk nyitvatartási ideje egységesen:
Január, február hónapokban:
Március hónapban:
Április hónapban:
Május, június, július hónapokban:
Augusztus hónapban:
Szeptember hónapban:
Október hónapban:
November, december hónapokban:

7.30-tól 17.00 óráig
7.00-tól 17.30 óráig
7.00-tól 19.00 óráig
7.00-tól 20.00 óráig
7.00-tól 19.00 óráig
7.00-tól 18.00 óráig
7.00-tól 17.00 óráig
7.30-tól 17.00 óráig

3.
Az ügyfélfogadás helyszíne és idôtartama:
Megnevezés

Cím

Farkasréti temetô
Óbudai temetô
Újpest, Megyeri temetô
Újköztemetô
Pesterzsébeti temetô
Rákospalotai temetô
Budafoki temetô
Tamás utcai urnatemetô
Angeli úti urnatemetô
Kispesti temetô
Csepeli temetô
Pestlôrinci temetô
Kispesti „öreg” temetô

1124 Budapest, Németvölgyi út 99.
1037 Budapest, Bécsi út 365–371.
1044 Budapest, Megyeri út 45.
1018 Budapest, Kozma u. 8–10.
1201 Budapest, Temetô sor
1152 Budapest, Szentmihályi út 111.
1222 Budapest, Temetô u. 12.
1038 Budapest, Tamás u.
1225 Budapest, Angeli u. 33–35.
1194 Budapest, Újtemetô út 1.
1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 270.
1183 Budapest, Nefelejcs u. 101.
1196 Budapest, Zalaegerszeg u. 67–69.

hétfô, kedd, csütörtök, pénteki napokon:
szerdán:

7.30–15.30 óráig
7.30–17.00 óráig
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II.
A fôvárosi köztemetôk látogatási rendje,
a temetôlátogatók kegyeletgyakorlásának
feltételei
1.
1.1. A jelen látogatási rend a fôvárosi köztemetôk vonatkozásában tartalmazza azokat az alapvetô szabályokat, amelyek
a temetôlátogatók kegyeletgyakorlása feltételei meghatározásával egyrészt biztosítják az elhunytak emlékének méltó megôrzését és ápolását, másrészt szolgálják a köztemetô, mint használata szerinti zöldfelületi jellegû különleges
terület állagának megóvását, rendeltetésszerû használatát, továbbá a temetési helyek gondozását, karbantartását,
felújítását.
1.2. A köztemetôk látogatói kötelesek a rendeletben és a jelen látogatási rendben foglalt szabályokat betartani, a
köztemetô üzemeltetôje pedig jogosult és köteles a látogatási rend szabályai betartását ellenôrizni.
1.3. A köztemetôben temetési szolgáltatást végzôkre, illetôleg a köztemetôben végzett egyéb vállalkozói tevékenység
ellátására az 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései az irányadók.
2.
2.1. A nyitvatartási idô meghosszabbításáról a köztemetô üzemeltetôje (a továbbiakban: BTI Zrt.) dönthet. Az üzemeltetô
a meghosszabbított nyitvatartási idôrôl a látogatók részére legalább egy országos napilapban köteles a meghosszabbított nyitvatartási idôpontot megelôzô legkésôbb 10. munkanapig közzétett hirdetményben tájékoztatást adni.
2.2. A BTI Zrt. a temetô bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitva tartásról a látogatókat
tájékoztatni.
3.
3.1. A temetôlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása.
3.2. A köztemetôket 14 éven aluli gyermekek, illetôleg cselekvôképtelen személyek kizárólag cselekvôképes, nagykorú
személyek kísérete mellett látogathatják.
3.3. Azokba a köztemetôkbe, ahova gépjármûvel be lehet hajtani (Új köztemetô, Erzsébeti temetô, Óbudai temetô, Farkasréti temetô), ott közlekedni kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok szerint, a köztemetôkben elhelyezett közlekedési tábláknak megfelelôen. A gépjármûvel történô közlekedés
során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a látogatókat, illetôleg a búcsúztatási szertartásokat.
3.4. A köztemetôbe gépjármûvel behajtó látogatók a BTI Zrt. vagy megbízottja felszólítására a gépjármû belsô utasterének és csomagterének ellenôrzése érdekében kötelesek az R. 31. § g) pontjában megjelölt tárgyak eredetét, illetve
tulajdonjogát igazolni.
3.5. Köztemetôbe állatot bevinni csak a BTI Zrt. Temetési Koordinációs Osztályának engedélyével lehet.
3.6. Köztemetôben kerékpárral közlekedni csak a BTI Zrt. dolgozói és ôk is csak munkavégzés céljából jogosultak.
3.7. Temetôn belüli halottszállítás céljából a köztemetôbe a BTI Zrt. elôzetes engedélye alapján lehet behajtani. A tevékenység során a BTI Zrt. e szabályzat szerinti különleges elôírásait be kell tartani.
4.
4.1. A temetôlátogatók kötelessége a köztemetôi terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerû
használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, rongálástól.
4.2. Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történô megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerûtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.
4.3. A köztemetô területén a látogatók sem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyezôdést, bûzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.
4.4. A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtôl, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás).
4.5. A köztemetôben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerûség határán belül takarékoskodni kell.
5.
5.1. Köztemetôbe a látogatók – a BTI Zrt. külön engedélye nélkül – szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes
használati tárgyaikon túlmenôen kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszo-
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rú, vágott élô virág, mûvirág, váza, öntözôkanna) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be. A sírhelyeknél pad – elôzetes írásbeli kérelem alapján – a BTI Zrt. engedélyével állítható! Sírhelyek sem zárt,
sem gyephézagos járólappal nem keríthetôk körül!
5.2. A köztemetôkbôl koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot a BTI
Zrt. hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat az ezek elhelyezésére kijelölt helyeken kell elhelyezni.
5.3. A temetési helyek jelölésére szolgáló egyéb díszítô, elmozdítható tárgyak köztemetôbôl történô kivitelére a 6. pont
6.5.–6.6. alpontjaiban foglaltak az irányadók.
6.
6.1. A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta.
6.2. A rendelkezési jog tartalmát az R. 17. §-a határozza meg.
6.3. Temetési hely építészeti, kertészeti kialakításának feltételeire az R., továbbá a BTI Zrt.-vel kötött szerzôdésben foglaltak irányadók. A temetési helyen túlterjeszkedô, közízlést sértô vagy oda nem illô felirattal ellátott sírjeleket elhelyezni nem szabad. E rendelkezés a meglévô sírjelek felújítása során is irányadó.
6.4. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, temetési hely
kertészeti jellegû gondozására
a) a temetési hely megváltója, illetôleg halála esetén örököse,
b) az elhunyt személy(ek) hozzátartozója,
c) az elhunyt személy(ek) örököse, a jelen fejezetben foglaltak szerint,
d) az a) pontban írt személyek által megbízott cég alkalmazottja vagy megbízott személy pedig az R.-ben és e szabályzatban foglaltak szerint jogosult.
6.5. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, a temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel, egyéb díszítés, felújítására, restaurálására, elmozdítására, eltávolítására, köztemetô
területérôl történô kivitelére és bevitelére
a) a temetési hely megváltója, illetôleg halála esetén örököse,
b) a 6.4. alpont b) és c) pontja szerinti személyek a jelen bekezdés a) pontjában meghatározott személyek megbízása alapján a jelen alpontban foglaltak szerint,
c) az a) pontban írt személyek által írásban megbízott személy az R.-ben és e szabályzatban foglaltak szerint jogosult.
6.6. A 6.4. alpont szerinti gondozási jogosultságot – a BTI Zrt. ilyen igénye esetén – igazolásra alkalmas okirattal (személyi igazolvány, hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány, közüzemi szerzôdés, írásbeli megbízás) kell igazolni.
6.7. A temetési hely megváltója, illetôleg halála esetén örököse köteles legkésôbb a tevékenység megkezdésével egyidejûleg a BTI Zrt.-t írásban (levél vagy telefax, e-mail útján) vagy szóban (telefonon vagy a temetôi irodában a helyszínen) tájékoztatni arról, hogy a 6.5. alpont szerinti tevékenységre a 6.5. alpont b), c) pontjaiban írt személyek vagy
cég részére megbízást adott.
6.8. A köztemetôben munka úgy végezhetô, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell
arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
6.9. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

III.
A temetôben alkalmazott díjak mértékét a 65/2000. (XII. 19.)
Fôv. Kgy. rendelet melléklete tartalmazza.
IV.
Temetôüzemeltetési feladatok
1.
A BTI Zrt., mint üzemeltetô tevékenységei és feladatai az alábbiak.
Az üzemeltetés körébe tartozó feladatokat a Budapest Fôváros Önkormányzata és a BTI Zrt. között létrejött kegyeleti
közszolgáltatási szerzôdés tartalmazza, mely alapján a BTI Zrt. a vonatkozó jogszabályok, a közszolgáltatási szerzôdés
és jelen szabályzat keretei között a köztemetôkben:
a) köteles a temetkezési szolgáltatás, illetôleg a temetôben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának
temetôi rendjét meghatározni,
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b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való elsô temetést megelôzôen a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,
c) biztosítja a temetôlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási idôt,
d) gondoskodik a temetôbe kiszállított elhunytak átvételérôl és biztosítja a temetô nyitását, zárását,
e) vezeti és megôrzi a nyilvántartó könyveket,
f) tájékoztatja a temetôlátogatókat,
g) kijelöli a temetési helyeket,
h) elvégzi a temetô és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
i) gondoskodik a hulladék összegyûjtésérôl és elszállíttatásáról a Fôvárosi Önkormányzat rendeletében foglaltak
szerint,
k) gondoskodik a temetô rendjének betartásáról és betartatásáról,
l) összehangolja a temetôi létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elôsegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenômentes lefolytatását,
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról,
n) gondoskodik a temetô ôrzésérôl.
2.
2.1. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre és az R. szabályaira is figyelemmel meghatározza és ellenôrzi a köztemetôkben a temetkezési szolgáltatás, illetôleg a temetôben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetôi
rendjét, kiemelten figyelemmel a Ttv. azon szabályára is, mely szerint a BTI Zrt. a temetkezési szolgáltatók között
hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
2.2. Tájékoztatja a temetôlátogatókat, a temetô térképét annak bejáratánál kifüggeszti, a változásokkal legalább évenként
kiegészíti, a temetô bejáratánál a közönség részére tájékoztatót függeszt ki a temetôlátogatók részére történô nyitvatartási idejérôl és a temetô rendjérôl.
2.3. A vonatkozó elôírásokban foglaltak szerint gondoskodik a köztemetôkben várakozási (parkoló) helyek kijelölésérôl
és azokat üzemelteti.
2.4. Véleményezi a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) és hozzájárul az elhelyezéshez
vagy a hozzájárulást megtagadja, jogosult és köteles a sírjel vagy síremlék helyreállítására, felújítására, a temetési
hely felett rendelkezni jogosultat felhívni és a vonatkozó rendelet szerinti intézkedéseket megtenni. Sírbolt, illetve
a helyi szabályzatban meghatározottól eltérô síremlék esetében a hozzájárulás megadása elôtt szakértôi névjegyzékben szereplô statikus mérnök szakértôi véleményét be kell kérni.
2.5. Biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hûtôk, valamint a temetôk egyéb közcélú létesítményei
(infrastruktúra) karbantartását és mûködteti azokat.
2.6. Lezárt temetôben a Ttv. és az R. szerint gondoskodik a kegyeletgyakorlás feltételeirôl, így például az utakat karbantartja, gyommentesíti.
2.7. A BTI Zrt. tevékenységét a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással, a közzétett nyitvatartási, ügyfélszolgálati idôben, illetôleg munkatervében foglaltaknak megfelelôen végzi.

V.
A köztemetôben végzett szolgáltatások rendje,
a létesítmények igénybevételének feltételei
1.
Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemetô fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megôrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.
Temetkezési szolgáltatási tevékenység:
a) a temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelô temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési
feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – elôkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
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f) sírhelynyitás és visszahantolás,
g) a sírba helyezés,
h) a halottszállítás,
i) a hamvasztás és az urnakiadás,
j) az urnaelhelyezés,
k) a hamvak szórása,
l) az exhumálás,
m) az újratemetés.
Egyéb temetôi szolgáltatások:
a) síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások: síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítôkkel
(pl. virágtartó, mécses) való ellátás, vésés, betûfestés stb.
b) sírgondozással kapcsolatos szolgáltatások: a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti tevékenységek összessége, sírhely körbeterítése kôzúzalékkal (murvázás).
1.1. A BTI Zrt. teljes körûen biztosítja a kegyeleti közszolgáltatás szakszerû ellátásához szükséges létesítményeket, felszereléseket, eszközöket, az elôírásoknak megfelelôen gondoskodik azok karbantartásáról, tisztításáról.
1.2. A BTI Zrt. feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, illetve vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban elôírt követelményekkel (R. 26. § (1) bek.).
A BTI Zrt. a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
A köztemetôben temetkezési szolgáltatás rendszeres végzése, a temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozók
köztemetôkben történô munkavégzése, az üzemeltetô BTI Zrt.-vel kötött szerzôdés alapján végezhetô. Rendszeres
tevékenységvégzésnek minôsül, ha egy vállalkozó havonként legalább 3 alkalommal végez szolgáltatást a rendelet
hatálya alá tartozó köztemetôkben. Egyéb esetben a temetkezési szolgáltatót és egyéb vállalkozót elôzetes bejelentési kötelezettség terheli.
A BTI Zrt. és a temetkezési szolgáltatók közötti együttmûködést szabályozó szerzôdés megkötése elôtt a BTI Zrt.
az alábbiakat köteles vizsgálni, illetve az alábbi szerzôdési feltételek meghatározását kell javasolnia a temetôi szolgáltatást végzô szerv, illetve személy részére:
a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte [vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzô végzés,
illetve a 30 napnál nem régebbi cégkivonat (a továbbiakban: vállalkozási engedély), elôzetes jegyzôi hozzájárulás],
b) a teljes körû temetkezési szolgáltatás körébôl ellátni szándékozott tevékenységek,
c) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos jegyzôi engedély,
d) annak tudomásulvétele, hogy a köztemetô területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetôtáblát nem helyezhet el,
e) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetônek a
temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését – egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelôen – tiszteletben tartani,
f) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és az alapvetô kegyeleti feltételeket
kielégítô, erre a célra kialakított jármûvel való rendelkezés.
1.3. A temetkezési szolgáltatások közül kötelezô a BTI Zrt. szakszemélyzetének és berendezésének (létesítményének)
igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:
a) a köztemetôn belül az elhunyt hûtése,
b) az elhunyt köztemetôben erre a célra rendszeresített szállító jármûvön történô szállítása,
c) a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történô szórása,
d) sírhelynyitás és visszahantolás (ideértve az elsô temetést megelôzô sírásást, az urnasírhely, díszsírhely nyitását
és visszahantolását, továbbá az urnafülke (kolumbárium) zárólapjának eltávolítását, illetve visszahelyezését és
zárását).
A BTI Zrt. köteles biztosítani a ravatalozó igénybevételét az üzemeltetô szakszemélyzetének és ravatalozási szolgáltatásának igénybevétele nélkül, a ravatalozó létesítményének használata nem köthetô az üzemeltetô által biztosított ravatalozási szolgáltatás igénybevételéhez.
1.4. A köztemetôben mûködô ravatalozó igénybevételének részletes szabályai a következôk:
A Temetkezési Szolgáltató Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) által igénybe vett ravatalozóteremben történô
ravatalozási tevékenységgel kapcsolatos feladatok:
• A Vállalkozó az elhunytat, valamint a kellékeket legalább 24 órával a temetés idôpontját megelôzôen köteles beszállítani az eltemetés helye szerinti temetôbe, az azonosítás elvégzésének, valamint a kegyeleti kellékek megfelelôségének ellenôrzése céljából. Amennyiben ez nem történik meg, az adott temetô vezetôje köteles felvenni a
kapcsolatot a Vállalkozóval és felszólítani a beszállítás azonnali elvégzésére. Abban az esetben, ha a Vállalkozó
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a felszólítás ellenére sem szállítja be az elhunytat, a Temetôigazgató köteles értesíteni a Temetési Koordinációs
Osztály vezetôjét, további intézkedés céljából.
• A beszállított elhunyt, illetve a hamvakat tartalmazó urna azonosítása a jogszabályokban és az üzemeltetô belsô
szabályzatában foglaltak alapján történik.
• A kellékekkel kapcsolatban, az átvételkor a következô ellenôrzési feladatokat kell elvégezni:
a) Meg kell vizsgálni, hogy a temetési kellékek mérete és anyaga megfelel-e a jogszabályok által, ill. a BTI Zrt.
által támasztott követelményeknek.
b) Meg kell vizsgálni, hogy a temetési kellékek sérülésmentesek, illetve tiszta, jó állapotban vannak-e.
c) Ellenôrizni kell, hogy az egyes kellékeken feltüntetett feliratok (név, életkor, évszám) megegyeznek-e az elhunyt adataival. Amennyiben a kellék átvételekor bármilyen eltérés, illetve nem megfelelôség mutatkozik, az
átvételt végzô munkatárs köteles jegyzôkönyvet felvenni a tényállásról. A jegyzôkönyvet minden esetben a
temetô igazgatója, vagy távollétében megbízottja is köteles aláírásával ellátni.
• A Vállalkozó által végzett ravatalozás esetében is fel kell tüntetni a temetés adatait a „temetések rendje” táblán.
• A Vállalkozó által bérelt ravatalozótermet, a ravatalozás megkezdése elôtt minden esetben gondosan ki kell takarítani. A ravatalozóterem bérleti díja magában foglalja az élô növény ravatali díszeket, így azokat ugyanolyan
gondosan kell kihelyezni, mintha a ravatalozást a BTI Zrt. végezné. A ravataldíszek kifogástalan állapotáért a halottasházi csoport vezetôje felel.
• A ravatalozóterem átadása elôtt meg kell gyôzôdni a hangosítóberendezés, valamint a teremvilágítás hibátlan
mûködésérôl. Abban az esetben, ha a Vállalkozó vagy a család nem bocsát rendelkezésre külön zenei anyagot, a
várakozózenét a BTI Zrt. biztosítja. A halottasházi csoportvezetônek minden esetben gondoskodnia kell arról,
hogy a zenei anyag minôsége kifogástalan legyen.
• Az elôkészületi munkák tekintetében a BTI Zrt. belsô szabályzata az irányadó.
• Az elhunytat a hûtôbôl a Halottasház dolgozói helyezik fel a tumbára.
• A ravatali terem átadás-átvételének elôfeltétele a Vállalkozó képviselôjével az elhunyt temetôbe történô beszállításának napján megkötött – a ravatalozó használatát és annak rendjét rögzítô – eseti szerzôdés. A szerzôdés
megkötésére a BTI Zrt. részérôl a temetô igazgatója, távollétében megbízottja jogosult. Abban az esetben, ha a
Vállalkozó dokumentációja hiányos, a szerzôdés nem köthetô meg. Ebben az esetben a ravatalozó termet nem lehet rendelkezésre bocsátani a hiányosság megszüntetéséig.
• A ravatalozóhelyiséget a BTI Zrt. munkatársa harminc perccel a szertartás idôpontját megelôzôen adja át a Vállalkozó részére.
• A ravatalozóhelyiséget a BTI Zrt. munkatársa harminc perccel a szertartás idôpontját követôen veszi vissza a
Vállalkozótól.
• A 10. valamint a 11. pontokban foglaltaknak megfelelôen a ravatalozóhelyiség egyszeri bérletének érvényessége a lefoglalt szertartási idôpontot megelôzô harmincadik perctôl a szertartás kezdô idôpontját követô harmincadik percig (tehát összesen egy órán keresztül) tart.
• A ravatalozóhelyiség Vállalkozó részére történô átadását követôen a BTI Zrt. dolgozói elhagyják a termet és egy
dolgozó ügyeletet tart (nem a ravatalozóhelyiségben), annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülô probléma
esetén intézkedhessen.
• A koporsó lezárása, valamint a koporsó, illetve a hamvakat tartalmazó urna tumbától a szállító gépjármûig történô
kézi szállítása, valamint gépkocsiba történô behelyezése a Vállalkozó feladata. A koszorúk, virágdíszek szállító
gépjármûig történô kézi szállítása, valamint gépkocsiba történô behelyezése szintén a Vállalkozó feladata.
• A ravatalozóhelyiség visszavételét követôen a BTI Zrt. dolgozóinak a termet ki kell takarítaniuk.
A BTI Zrt. jogosult az igénybevételt vagy a közremûködést megtagadni, ha az a szolgáltatói tevékenységét jelentôs mértékben veszélyezteti vagy a vállalkozó nem az R. és a szabályzat elôírásainak megfelelôen igényli a létesítmény használatát, mûködtetését.
2.
A temetkezési szolgáltatásokon kívüli egyéb vállalkozási tevékenységek végzése feltételeinek biztosítására az 1. pontban foglaltak megfelelôen irányadók az alábbi eltérésekkel.
A köztemetôkben – a sírkôtisztításon, valamint a sírjelzô, fejfa elhelyezésén kívül – síremlékekkel, sírjelekkel kapcsolatos szolgáltatásokat, sírgondozással kapcsolatos munkákat vállalkozásszerûen csak az végezhet, aki a BTI Zrt.-vel
együttmûködési megállapodást kötött (R. 26. § (3) bek.):
a) a vállalkozók a munkavégzés megkezdése elôtt legalább egy munkanappal elôbb kötelesek bejelenteni az ügyfélszolgálati irodában azt, hogy melyik temetôben, annak melyik temetési helyén, milyen jellegû munkát végeznek, mely személy megbízása alapján,
b) a vállalkozó az a) pontban fennálló esetben a vállalkozási engedélyét a felszólításra köteles felmutatni,
c) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében munkanapokon végezhetnek munkálatokat,
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d) a vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az indokolt – gépjármûvel is behajthatnak a temetôbe, kötelesek
azonban a BTI Zrt. intézkedéseit megtartani,
e) a vállalkozók a munkálatok befejezését követôen, illetve több napos folyamatos munkavégzés esetén az utolsó
napon kötelesek a törmelékeket, szemetet, lomot stb. elszállítani vagy az önkormányzat külön rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni,
f) a vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemetô-látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemetô rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják.

VI.
A temetési helyek és azok méretei
1.
A köztemetôben levô sírhelyek méretei:
a) egyes felnôttsírhely: 1,90–2,10 m hosszú, 0,95–1,10 m széles, 2,00 m mély;
b) kettôs sírhely: 1,90–2,10 m hosszú, 1,90–2,10 m széles, 2,00 m mély;
c) gyermeksírhely: 1,30–1,50 m hosszú, 0,65–0,80 m széles, 2,00 m mély;
d) az ún. alacsony hantos parkszerû sírhely alapmérete az egyes, illetôleg a kettôs sírhely méretének felel meg;
e) az építhetô sírbolthelyek legkisebb mérete a kettôs sírhely méretével azonos.
2.
2.1. A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál pedig 30 cm kell legyen. A sorok között
0,60 m–1 m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésû (fej-fej alatti) sírhelytáblák sorait, ahol a sírok fejrészei
között a távolságnak 30 cm-nek, a sorok között pedig 1,50 m-nek kell lennie.
2.2. A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelezô.
3.
A sírbolt (kripta) legalább 2, legfeljebb 16 nagy koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészbôl álló temetési hely. Egy nagy koporsó helyére két kis koporsó is elhelyezhetô. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetôn belüli elhelyezését a BTI Zrt. jelöli ki, az
éves sírhely-gazdálkodási tervben foglaltaknak megfelelôen. Sírbolt a BTI Zrt. hozzájárulásával a külön jogszabályban
meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhetô. A BTI Zrt.-nek a hozzájárulást meg kell adnia, ha az
építtetô a sírbolt helyét megváltotta.
4.
4.1. Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetôk el. A kötelezôen biztosítandó urnafülke elôlnézeti mérete
30×30 cm. Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belsô méret 30×30 cm.
4.2. Az urnasírhely mérete 60×80 cm, mélysége 100 cm.

VII.
Sírhelyhasználati idôk
1.
1.1. A temetési hely feletti rendelkezési (sírhelyhasználati idô) jog
a) egyes sírhely esetén a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
b) kettôs (sövényes kettôs) sírhely esetén a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén 60 év,
d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,
e) urnasírbolt (urnakripta) esetén 20 év.
1.2. Az 1948. év elôtt vásárolt örök sírhelyek használati ideje 60 év, amennyiben sírbolttá kialakítva nincsenek.
1.3. A temetô, temetkezési hely tulajdonosának az eltemettetôvel kötött megállapodása az 1.1. bekezdésben meghatározott idôtartamnál hosszabb használati idôt is megállapíthat. A temetkezési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítása (újraváltás) esetén a meghosszabbítás legrövidebb idôtartama nem lehet kevesebb a használati idô tartamánál.
1.4. Ha az 1.1. pont a)–b) alpontjában meghatározott sírhelyek használati idôtartama alatt nem történik újabb koporsós
betemetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.
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1.5. A sírboltok további használatára újraváltással csak az építésügyi hatóság engedélyének a birtokában kerülhet sor.
Az engedélyt a rendelkezésre jogosult szerzi be. A használati idô meghosszabbításának engedélyezése esetén az engedély kiadása idôpontjában érvényben lévô megváltási díjnak a sírbolt engedélyezett további használati idejére esô
arányos részét kell az engedélyt kérônek az újraváltás díjaként megfizetnie.
1.6. A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, s ez esetben a meghosszabbítás legrövidebb idôtartamára a megváltási idôre vonatkozó rendelkezések az irányadók. A temetési hely újraváltásában elsôbbséget élvez az eltemettetô, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következô közeli hozzátartozója.

VIII.
A temetési helyek gondozása, sírhelyekre, síremlékekre vonatkozó szabályok
1.

A temetôben történô munkavégzést – a hozzátartozók részérôl történô sírgondozás, a temetési hely növénnyel való
beültetése és díszítése kivételével – a BTI Zrt.-nek a munkavégzés megkezdését megelôzôen be kell jelenteni.

2.

A temetési helyen csak a BTI Zrt. elôzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetôk ki 1 méternél magasabbra növô fák,
cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett 1 méternél magasabbra növô fákat, cserjéket, bokrokat a BTI Zrt. eltávolíttathatja.

3.

Az üzemeltetô BTI Zrt. joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott, s ezáltal a környezetet is veszélyeztetô sírhelyeknél a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli felszólítását követôen a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégeztesse.

4.
4.1. Sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak.
4.2. A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetôleg létesíthetô. A sírjel magasságát a helyi építési szabályzat,
ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temetô igazgatójának, vagy megbízottjának az elhelyezés elôtt be kell mutatni. A temetési helyen túlterjeszkedô, közízlést sértô vagy oda nem illô felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévô
sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
4.3. A sírok fölé épített szegélykô, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.
5.
5.1. A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek, sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosultat terhelô kötelezettség, melyre a BTI Zrt. – megfelelô határidô tûzésével – felszólíthatja, illetve az
állékonyságot, a biztonságos használatot veszélyeztetô állapot fennállása esetén a helyreállításra köteles felhívni a
rendelkezésre jogosultat. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temetô kapuján (hirdetôtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell
kísérelni. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
5.2. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a 2.1. pontban foglalt felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet
is fenyegetô közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temetô tulajdonosa szünteti meg.
6.
6.1. A köztemetôk tisztasága és rendje érdekében síráthelyezések, új síremlék állítása miatt – vagy más módon – feleslegessé vált sírjelek, sírkômaradványok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, fôszabály
szerint 1 hónapon belül köteles intézkedni, hacsak az R. 15. § (5)–(9) bekezdések eltérôen nem rendelkeznek.
6.2. A sírbontás megkezdése elôtt a rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles
az ügyfélszolgálati irodán bejelentést tenni. Amennyiben a síremlék elbontása mellett új síremléket kívánnak állítani, ezt is be kell jelenteni, s az új síremlék felállításakor, de legfeljebb az R. 15. § (4) bekezdésben foglalt idôtartamon belül kell intézkedni a sírkômaradvány, törmelék elszállításáról. Mindkét bejelentést írásban kell megtenni.
Amennyiben új síremlék állítására nem kerül sor, úgy az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követô legfeljebb
1 hónapon belül kell a bontási törmelék, sírkômaradvány elszállításáról gondoskodni.
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6.3. A 6.1. és 6.2. pontokban meghatározott határidô eredménytelen elteltét követôen – a rendelkezési jog jogosultjának
írásbeli figyelmeztetése és az R. 15. § (2) bekezdés szerinti felhívás kifüggesztése mellett – a sírkômaradványok,
a törmelék elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és kárveszélyére a BTI Zrt. gondoskodik.
6.4. A rátemetéskor lebontott síremlék – hacsak jogszabály vagy az építésügyi hatóság határozata eltérôen nem rendelkezik – egy éven belül visszaállítandó. A lebontott síremléknek a temetô területén történô tárolása a BTI Zrt.-nek
nem kötelezettsége, azért nem terheli felelôsség.
7.
7.1. A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévô síremlékrôl a BTI Zrt. az újraváltásra meghirdetett
határidô leteltét követôen köteles a sírhely felett korábban rendelkezésre jogosultat – vagy a nyilvántartásban fellelhetô utolsó betemetés megrendelôjét – írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos kötelezettségére. Ha a BTI Zrt. fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a kötelezett a sírhely lejártát követô 6 hónapon
belül sem tett eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható és értékesíthetô.
7.2. A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítésérôl és annak eredménytelensége esetén megsemmisítésérôl a BTI Zrt.
köteles nyilvántartásokat vezetni és azokat öt évig megôrizni. Az értékesítésbôl származó bevételnek a bontás és a
tárolási díj összegén felüli részét ezen idôtartamon belül az írásban figyelmeztetett kötelezett részére vissza kell fizetni. Lezárt temetô, temetôrész (parcella) esetében a Ttv. 19. §-a szerint kell eljárni.
7.3. Az elvi „Nemzeti Panteon” részeként számon tartott sírhelyek, sírépítmények korlátlan ideig fenntartandók, azokat
elbontani, újraértékesíteni nem lehet.
7.4. Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a rendelkezésre jogosult vagy meghatalmazottja (megrendelô) a bontást követô egy hónapon belül köteles elszállíttatni, ennek hiányában a BTI Zrt. (üzemeltetô) gondoskodik a sírkômaradványok és a törmelék elszállításáról a rendelkezésre jogosult költségére.

IX.
A védett sírokra és díszsírhelyekre vonatkozó szabályok
A védett sírhelyek és a Budapest Fôváros Önkormányzata által adományozott díszsírhelyek esetében, az üzemeltetô a
sírhelyek nyilvántartó könyvében és azok elektronikus adathordozóján köteles feltüntetni a védettség és a díszsírhelynek
nyilvánítás tényét és a védettség fajtáját.
A nemzeti sírkert részévé történô nyilvánítás azt jelenti, hogy a védett sírhelyeket és a rajta álló síremlékeket nem lehet megszüntetni, sem áthelyezni. Az „A” és „B” kategóriájú sírhelybe temetni, azokon sírjelet állítani, lebontani, vagy
változtatni, sírboltot építeni kizárólag a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság hozzájárulásával lehet.
A fentiek azonban nem alapozzák meg a sírhelyek lejárati idô utáni használatának a jogát. A nemzeti sírkertté nyilvánítás módszertana ugyanis azt tartalmazza, hogy a temetési hely esetében, csak a már eltemetettekre vonatkozik a fenntartás.
Amennyiben tehát a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által a nemzeti sírkert részévé nyilvánított „A” vagy
„B” besorolású sírok lejárati idejük után újraváltásra nem kerülnek, azok – kötelezô fenntartásuk mellett – további (koporsós, urnás) betemetésre nem használhatóak, kizárólag az újraváltási, illetve rátemetési pótdíj megfizetését követôen.
A rátemetéshez minden esetben a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság engedélye szükséges.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
69/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetôkrôl és a
temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a felhatalmazás
alapján megalkotott, a köztemetôkrôl és a temetkezés
rendjérôl szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: R.) 29. §-ában foglaltakra az R. hatálya
alá tartozó köztemetôkben fizetendô díjakról a következô rendeletet alkotja.

1. §
A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet mellékletének helyébe e
rendelet melléklete lép.

2. §

lás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részérôl történô igénybevételének díját.
A köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló
58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szabályai szerint a
köztemetôben érvényesíthetô díjak fajtáit és mértékét
a Közgyûlés külön rendeletben szabályozza. Ezen külön
rendelet a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet.
A díjrendelet szabályai szerint a köztemetôket üzemeltetô Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.)
minden évben egy alkalommal a következô év elsô napjától történô módosítása érdekében kezdeményezheti a
kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a Fôvárosi Közgyûlés által
elismert és mûszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.
A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a BTI
Zrt. kezdeményezte a 2007. évre vonatkozó díjak megállapítását a 2006. évre vonatkozó díjak felülvizsgálata
keretében.

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Részletes indokolás
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS

A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének megváltoztatása a 65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete módosításával történik.

Általános indokolás

A 2. §-hoz

A temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontja alapján a
települési önkormányzat, fôvárosban a Közgyûlés rendeletben állapítja meg többek között a temetôben a temetési hely megváltási díját, a temetô-fenntartási hozzájáru-

Az új közszolgáltatási díjak 2007. január 1-jével – az
új gazdasági év kezdetével – lépnek a korábbi díjak helyébe, így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések megtételére.
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A 69/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete
Melléklet a 65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelethez

DÍJJEGYZÉK
Érvényes: 2007. január 1-jétôl
Temetési helyek megváltási díjai
Temetési helyek újraváltási díjai
Temetô-fenntartási hozzájárulás díja
Létesítmény-igénybevételi díjak:
– Létesítmények igénybevétele az üzemeltetô által kötelezôen biztosított szakszemélyzettel együtt:
– Halotthûtôk naponkénti igénybevételi díja
– Az elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállításának díja
– Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja (hamvak szórása)
– Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az elsô temetést megelôzô sírásást)
– felnôtt méretû sír
– gyermek méretû sír
– urnaelhelyezés vagy urnakivétel esetén
– Ravatalozó igénybevétele – az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül

Temetési helyek megváltási díjai
Hagyományos földbe temetés sírhelydíjai:
– 25 éves idôtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettôs sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek
– 60 éves idôtartamra:
– sírbolthelyek
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai:
– 10 éves idôtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– urnafülke teremben
– 20 éves idôtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták

A temetési helyek megváltási díjait a mellékelt táblázatok áfa nélkül tartalmazzák.
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BUDAFOKI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

76 125
132 275
42 450

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

146 820
214 260

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

276 480
397 680

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

85 900
96 050
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CSEPELI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

76 125
132 275
42 450

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

146 820
214 260

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 4-es, 5-ös parcellával szemben, a bejárat mellett
– 4 személyes
– 6 személyes
– 8 személyes

355 740
442 080
528 480

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, a bejárat mellett

62 860

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 6-os, 7-es parcellával szemben a bejárat mellett

85 900
96 050

180 960
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ERZSÉBETI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 13-as parcella
– egyes

Áfa nélküli ár (Ft)

76 125
132 275
42 450

45 000

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 27-es, 28-as, 41-es parcella
– egyes
– kettôs

109 825
199 575

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

146 820
214 260

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– I-es körönd területén
– 2 személyes
– 2 személyes felett

267 720
388 620

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 77/a parcella

85 900
96 050

180 960
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FARKASRÉTI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet alsó
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet felsô (Hóvirág u.)
– egyes
– kettôs
– gyermek
Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes

Áfa nélküli ár (Ft)

137 325
253 900
47 775
113 875
206 975
42 975
90 575

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 60-as parcella, egyes sírhely
– 1. sorban
– 2. sorban
– összes többi sor egyes sírhely
– 4-es parcella, egyes sírhely
– 28-as parcella, kettôs sírhely

323 575
277 000
183 725
183 725
533 275

Köröndök 25 éves használati idôre:
– egyes sírhely
– kettôs sírhely

277 000
533 275

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Bürök utcai rész
– elsô szinten, zárólap nélkül
– második szinten, zárólap nélkül
– harmadik szinten, zárólap nélkül
– összes többi parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2/1-es parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Sírbolthely (kriptahely) 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
Kripta kápolna 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 8 személyes
Kripta fülke 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 1 személyes
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Hóvirág utcai sétány
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

320 520
362 400
320 520
291 000
363 720

895 620
1 791 180

1 467 240
1 834 020
2 340 000

1 998 780

111 240

1 255 800
1 789 200
2 100 000
2 664 600
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FARKASRÉTI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

28 450

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

48 570

Urnasírhely:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– Hóvirág utcai exkluzív sétány
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– 6 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

131 010
84 300
61 190
301 310

119 990
105 110
98 640
162 860
130 510
121 440
86 320
70 150
64 480
59 800
54 130
53 000
59 800
54 130
53 000

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

143 290
111 080
100 410

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

145 950
113 890
103 230

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

157 110
125 070
114 380

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

153 220
121 180
110 340
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Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati idôre
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül:

2117
Áfa nélküli ár (Ft)

153 220
110 340
89 140
70 540

Nemeskô (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül:

363 560

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 60-as parcella

404 660

Urnasírbolt, 20 éves használati idôre, zárólap nélkül:
– 26/1/IX-es parcella
– 12 személyes

109 860
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KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– Kispesti új temetô
– Kispesti öreg temetô
– kettôs
– Kispesti új temetô
– Kispesti öreg temetô
– gyermek

132 275
132 275
42 450

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

146 820
214 260

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

76 125
76 125

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 39-es parcella

180 960
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LÔRINCI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

76 125
132 275
42 450

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

146 820
214 260

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes

228 660
300 900

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 60/1-es parcella

85 900
96 050

180 960
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MEGYERI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 4., 5., 6., 11., 45., 49., 50., 51., 51/a., 53., 54., 55., 56., 57. parcella:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 19-es parcella, bejárati fôút melletti része
– egyes
– kettôs
– 31-es parcella, Megyeri út melletti része (Péterfi-sír)
– egyes
– kettôs

Áfa nélküli ár (Ft)

76 125
132 275
42 450

33 950
47 900
31 250

222 225
424 425
222 225
424 425

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

349 080

Kriptának kiépíthetô, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

252 720
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MEGYERI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

I-es urnafülke (kolumbárium) (Szécsi-féle), zárólap nélkül:
– 32-es parcella

29 190

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 62-es parcella
– 70-es parcella

85 900
96 050

180 960
180 960

2122

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2006. december 22.

ÓBUDAI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek

Áfa nélküli ár (Ft)

101 125
179 050
49 150
70 500
122 450
35 225

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 15/1. parcella
– egyes

132 400

Köröndök 25 éves használati idôre:
– I. övezetben kettôs
– II. övezetben kettôs
– III. övezetben kettôs

222 225
199 575
177 175

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett

314 160
357 000

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 27-es parcella
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett
– Pomázi úti kriptasor
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett

392 700
464 100
392 700
464 100
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ÓBUDAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

42 720

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet

47 600
41 980

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 6 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

81 580
80 180
106 040
100 100

57 340
54 850
49 090
47 680
49 090
47 680

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

86 530
81 380

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

73 780
69 510

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– 27-es parcella

89 150
84 680
81 880

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

96 250
91 100

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

75 660
70 360

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 15/1-es parcella

180 960
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RÁKOSPALOTAI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 3-as, 4-es, 11-es, 16-os, 17-es, 18-as, 35-ös parcella
– egyes
– kettôs
– 16-os, 17-es, 28-as, 29-es, 32-es, 33-as, 43-as parcella
– sövényes kettôs
– kiépíthetô sövényes kettôs
– 34-es parcella
– kettôs
– 72-es parcella
– egyes
– 75-ös parcella
– egyes
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Áfa nélküli ár (Ft)

76 125
132 275
42 450

120 750
221 525
357 075
357 075
221 525
163 925
76 125

349 080
349 080
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RÁKOSPALOTAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– 16-os parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)
– 17-es parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)

35 520
54 230
35 520
54 230

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

52 670
46 580
46 580

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 16-os parcella
– 17-es parcella

61 430
61 430

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

85 900
96 050

Urnasír, zárólap nélkül:
– 77-es parcella

132 440

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 18-as parcella
– 19-es parcella

363 560
363 560
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X. ÚJKÖZTEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– III. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 106-os, 107-es, 109/I-es, 110-es, 110/I-es, 127-es, 128-as,
129-es, 130-as, 131-es, 132-es parcella
Bal II. körönd: 111/1-es, 129/1-es, 130/1-es parcella
Jobb II. körönd: 112/1-es, 131/1-es, 132/1-es parcella
– egyes
– kettôs
– 66-os parcella
– egyes
– kettôs
– 3-as, 4-es parcella
– egyes
– kettôs
– 215/II., 140-es parcella
– egyes
– kettôs
– gyermek

Áfa nélküli ár (Ft)

63 875
108 075
41 700
52 700
85 750
37 350
37 350
55 050
30 325

74 725
108 075
96 750
173 850
129 950
240 300
49 700
80 875
35 225

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

144 060
210 300

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 3-as, 4-es parcella
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

316 920
367 800
435 600
477 960
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X. ÚJKÖZTEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 500

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
– 4-es parcella
– összes többi parcella

49 710
37 900

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella
– 68-as parcella

35 720
31 370
26 860
62 900
40 710

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

74 810
70 690
66 710

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

77 490
73 330
69 520

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

87 890
84 060
79 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

84 360
80 380
76 250
109 320

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

64 150
60 010
56 040
88 970

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 4/7-es parcella
– 4/10-es parcella
Exkluzív urnafülke teremben:
– 1 személyes
– 2 személyes
– 4 személyes

180 960
180 960
26 670
45 000
63 330
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ANGELI ÚTI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

85 900
96 050

2006. december 22.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2129

TAMÁS UTCAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2007. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

22 910

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

38 620

Urnasírhely:

36 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

85 900
96 050
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Temetési helyek újraváltási díjai
Az újraváltás díja a megváltási díj 90%-a.
Hagyományos földbe temetéses elhelyezések sírhely-újraváltási díjai:
– 25 éves idôtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettôs sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek
– 60 éves idôtartamra:
– sírbolthelyek
Hamvasztásos elhelyezések sírhely-újraváltási díjai:
– 10 éves idôtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– urnafülke teremben
– 20 éves idôtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták

___________________________________________

Temetô-fenntartási hozzájárulás díja
Temetô-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére valamennyi temetôben:
Sírbolt építése esetén:
Sírkô, illetve kriptamunkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén:
– Vállalkozók és kôfaragó kisiparosok részére a temetôi szabályzatban
elôírt feltételek szerint munkánként és naponként
– Restaurátor naponként
– Betûvésés síremlékre (név és évszám)

23 170 Ft

770 Ft
770 Ft
230 Ft

A temetô-fenntartási hozzájárulás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa mértékével meg kell növelni.
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Létesítmény-igénybevételi díjak
Halotthûtôk naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):
Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállításának díjai:
1. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása várakozással együtt
2. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása, Farkasréti temetôben
kiemelt II. kategóriájú gépkocsival, várakozással együtt
3. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása, kiemelt I. kategóriájú
gépkocsival, várakozással együtt
4. Exhumált elhunyt vagy meglévô hamvak temetôn belüli szállítása,
várakozással együtt
5. Elhunyt X. Újköztemetôbôl Krematóriumba szállítása (temetôn belül),
várakozással együtt
6. Hamvak szállítása Krematóriumból X. Újköztemetôbe (temetôn belül)

1 800 Ft

5 580 Ft
12 470 Ft
16 210 Ft
5 580 Ft
5 580 Ft
1 830 Ft

A temetôn belüli szállítás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa mértékével meg
kell növelni.
Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: (Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)
– Óbudai temetô
29 980 Ft
– X. Újköztemetô
29 980 Ft
A létesítmény igénybevételi díjak áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg
kell növelni.
Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az elsô temetést megelôzô sírásást):
– Felnôtt sírhely
– Gyermek sírhely
– Urnasírhely

26 240 Ft
12 150 Ft
12 150 Ft

A sírnyitás, illetve sírásás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg
kell növelni.
Ravatalozótermek igénybevételi díja az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
– Budafok, Csepel II. terem, Erzsébet, Kispesti régi, Kispesti új, Lôrinc kis terem,
Megyer, Rákospalota, Újköztemetô IV., V., VI., VII., VIII., IX.,
X., XI., XII. terem, Angeli u., Tamás u.
26 550 Ft
– Óbudai I. terem
30 370 Ft
– Csepel I. terem
28 450 Ft
– Lôrinc nagy terem
30 370 Ft
– Farkasréti temetô:
– Németvölgyi termek
36 000 Ft
– Hóvirág u.
39 190 Ft
Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Óbudai temetô: – Fônix terem
48 850 Ft
Farkasréti temetô: – Makovecz terem
48 640 Ft
X. Újköztemetô: – III. terem
48 640 Ft
Külsô ravatal igénybevételi díja az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
– Farkasréti temetô
81 350 Ft
– Óbudai temetô
36 430 Ft
– Budafok, Csepel, Erzsébet, Kispest, Lôrinc, Megyer, Rákospalota,
Újköztemetô
28 990 Ft
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
70/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról,
különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A települési folyékonyhulladék-gazdálkodással öszszefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy.
rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételének díját a gazdálkodás
költségigénye miatt a folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz kell igazítani. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítása szükségessé vált. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi
közszolgáltatás díját a felmerült és várhatóan felmerülô
költségek, valamint a megrendelôk teherbíró képességének figyelembevételével állapította meg a Fôvárosi Közgyûlés.
A díjkialakításban szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2007. január 1-jétôl a díjak növelésre kerüljenek.

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Részletes indokolás
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 60/2002. (X. 18.) önkormányzati rendeletének
20. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kötelezô
helyi közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat
e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az 1. §-hoz
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételi díj mértékének megváltoztatása – a gazdálkodás költségigénye miatt a folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz történô igazítással – a 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy.
rendelet mellékletének módosításával történik.

A 2. §-hoz
Az új közszolgáltatási díjak 2007. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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Melléklet a 70/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja

A 2007. január 1-jétôl 2007. december 31-ig történô díjfizetési idôszakra
1. 2007. január 1. napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyûjtésének
és elszállításának egységnyi díja:

1358 Ft/m3+áfa

2. A fôváros közmûves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett, az R. 4. § 4. pontjában meghatározott lakossági települési folyékony hulladék esetében a fizetendô díj a megállapított díj és a mindenkor hatályos költségvetési törvény melléklete szerinti támogatás különbsége.

3. Ha a szippantó gépjármû és a szennyvíztározó közötti távolság meghaladja a 35 m-t, az 1. és 2. pontban rögzített díj
mértékét esetenként 20%-kal meg kell növelni.

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjármûbe gyárilag beépített szintmérô
(szintjelzô) alapján kell meghatározni.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
71/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz,
valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának
Budapest fôváros közigazgatási területén történô megállapításáról,
továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl szóló
4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben
kapott felhatalmazás alapján Budapest Fôváros Közgyûlése az önkormányzat tulajdonában lévô víziközmû által
szolgáltatott ivóvíz, és az önkormányzat tulajdonában
lévô víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl a következôk szerint rendelkezik.

b) Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.
– csatornahasználati díj, a vízterhelési
díjjal együtt:
215,50 Ft/m3”

2. §
A rendelet a következô 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. §

1. §
Az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest Fôváros közigazgatási területén történô megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl szóló 4/1995.
(II. 13.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb
hatósági díjtételek Budapest fôváros közigazgatási területén:
a) Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
Az ivóvíz szolgáltatási díjat az ivóvíz alapdíj és az ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj együttesen képezik.
– Fogyasztástól függô ivóvíz alapdíj:
Az ivóvíz alapdíj a fogyasztónak a Fôvárosi Vízmûvek
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaságnál vezetett, a
számlázás alapját képezô szerzôdéses folyószámlájához tartozó bekötésein megállapított napi átlagfogyasztások összege alapján meghatározott és szerzôdéses folyószámlánként kiterhelt díjtétel.
Az ivóvíz alapdíj mértéke:
– 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente
0 Ft,
– 0 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3
napi átlagfogyasztás mellett évente
9 600 Ft,
– 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3
napi átlagfogyasztás mellett évente
36 000 Ft,
– 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 60 000 Ft.
– Ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási
díj:
153,10 Ft/m3

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ivóvíz alapdíj
fizetési kötelezettség magánszemélyt, társasházat és lakásszövetkezetet nem terhel. Nem minôsül magánszemély
fogyasztónak az a magánszemély, aki ivóvizet üzletszerû
tevékenységével összefüggésben fogyaszt. Amennyiben
valamely fogyasztó magánszemélyként (lakossági fogyasztóként) és üzletszerû tevékenységével összefüggésben is fogyaszt ivóvizet, és ezen fogyasztások a fogyasztó
által igazoltan, külön bekötési vízmérôvel mért vagy külön átalánydíjas bekötésen elkülöníthetôek, a lakossági
fogyasztást az ivóvíz alapdíj számítása szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni.”
3. §
A rendelet a következô 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott napi átlag
ivóvíz fogyasztáson a fogyasztó tárgyévet megelôzô évben
mért napi átlag ivóvíz fogyasztást kell érteni. Amennyiben
a tárgyévet megelôzô évben nem volt legalább egy leolvasási cikluson keresztül történô fogyasztás, a napi átlag
ivóvíz fogyasztás alatt jelen rendelet mellékletében meghatározottak szerinti átlagfogyasztást kell érteni.
(2) Amennyiben a fogyasztó részérôl a tárgyévet
megelôzô évben tényleges vízfogyasztásra egyáltalán
nem került sor, a tárgyévben fogyasztó terhére az ivóvíz
alapdíj nem számolható fel.
(3) Az ivóvíz alapdíj havonta kerül kiszámlázásra, oly
módon, hogy havonta az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ivóvíz alapdíj 1/12 részét számlázza ki a szolgáltató.”
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4. §

A 2. §-hoz

A rendelet a következô 8. §-sal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 8. § számozása 9-re változik:

Az 1/A. § az ivóvíz alapdíj fizetése alól mentesített fogyasztói körrôl rendelkezik.

„8. §
A fogyasztó által igényelt és az elkülönített vízhasználat
mérését szolgáló mellékvízmérô teljesítésével kapcsolatos
mellékszolgáltatással összefüggésben az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatóknál felmerülô ügyviteli
költségek (a mellékmérô leolvasásával, számlázásával,
nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos költségek) az elkülönített vízhasználót terhelik. Az ügyviteli költségek megállapításának módját, mértékét és számlázási
szabályait az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatók erre kialakított eljárási rendje tartalmazza.”
5. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A szolgáltatások elért minôségének fenntartásához
szükséges költségek – infláció miatti – növekedése szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek újbóli megállapítását Budapest
fôváros közigazgatási területén.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek újbóli megállapítását a szolgáltatók megváltozott gazdálkodási körülményei, és a költségek növekedése teszi szükségessé.
A kéttényezôs ivóvízdíj bevezetésérôl rendelkezik.
Elemei a fogyasztáshoz kötött éves ivóvíz alapdíj, és az
ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj. A két
tényezô együttesen jelenti a szolgáltatási díjat.
A kéttényezôs vízdíj bevezetésének elônyei:
– a tarifa struktúrájának korszerûbbé tétele,
– az alapdíj bevezetésével a bevételi struktúra közeledik a Társaság költségstruktúrájához,
– az árbevétel egyenletesebbé válik, a fogyasztáscsökkenést nem követi ugyanolyan mértékû árbevétel-csökkenés.
A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységárak alkalmazása indokolt.

A 3. §-hoz
Az 1/B. § az ivóvíz alapdíj meghatározásának alapjául
szolgáló átlag ivóvíz fogyasztás számításáról rendelkezik, kiemelve, hogy tényleges fogyasztás hiányában
alapdíj nem számolható fel adott idôszakra.

A 4. §-hoz
A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend.
2. § 28. pontja szerint:
„a) ivóvíz szolgáltatási pont: az ivóvízbekötô vezetéknek a fogyasztó felôli végpontja,
b) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvízbekötô vezetéknek a fogyasztó felôli végpontja.”
Ugyanezen Korm. rend. 18. §-a értelmében, a szolgáltató az elkülönített vízhasználóval mellékszolgáltatási
szerzôdést köthet. A Korm. rend. 18. § (2) bekezdése szerint, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerzôdés megkötését nem tagadhatja meg, ha az elkülönített vízhasználó
a Korm. rend.-ben foglalt feltételeknek eleget tesz.
Mivel a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. fent hivatkozott
szabályai értelmében a szolgáltatók szolgáltatási kötelezettsége a bekötési vízmérôig, illetve a szennyvízbekötô
vezeték fogyasztó felôli végpontjáig terjed, a szolgáltatás legmagasabb hatósági árába értelemszerûen nem
tartozhatnak bele a szolgáltatóknál felmerülô, többletszolgáltatásként (mellékszolgáltatásként) igényelt, elkülönített vízhasználat leolvasásával, számlázásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos költségek.
A Korm. rend. azonban nem rendelkezik arról, hogy a
szolgáltató a mellékszolgáltatás nyújtása kapcsán keletkezett többletköltségeit hogyan érvényesítheti. Tekintettel arra, hogy az elkülönített vízhasználók által igényelt,
elkülönített vízmérést és elszámolást lehetôvé tevô mellékszolgáltatás a szolgáltatóknál máshonnan meg nem
térülô költségekkel jár, jogszabályi lehetôséget kell biztosítani arra, hogy a szolgáltató a mellékszolgáltatás
költségeit, a mellékszolgáltatást ténylegesen igénybe
vevôkre terhelhesse.

Az 5. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
72/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló
12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92. § (1) bekezdésében és a 115. § (1) bekezdésében,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.

1. §
(1) A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet
2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet
3. számú melléklete lép.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Az Szt. 92. § (1) bekezdése és 115. § (1) bekezdése,
valamint a Korm. rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja az intézményt fenntartó önkormányzat képviselô-testületének
hatáskörébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális intézmények térítési díjával kapcsolatos
szabályok megalkotását.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítást a mûködési költségek emelkedésében
megjelenô személyi juttatás és a munkaadókat terhelô járulékok, az élelmezési kiadások, a közüzemi díjak áremelkedése, valamint az általános forgalmi adó változása
teszik indokolttá.

A 2. §-hoz
2. §
A rendelet hatálybaléptetésérôl rendelkezik.
E rendelet 2007. év február hónap elsô napján lép
hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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1. számú melléklet a 72/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

Összefoglaló táblázat
a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködô
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
fôbb mutatóiról és intézményi térítési díjairól

Neve, címe

Férôhelyek
száma

Intézményi térítési díj Intézményi térítési díj
Ft/hónap
Ft/nap**

1.

2.

3.

56
34
45

42 500
44 000
41 500

1417
1467
1383

IDÔSEK OTTHONA
1.

XII., Mártonhegyi út 53.
XII., Zugligeti út 58.
XII., Bürök u. 27.

2.

IV., Baross u. 100.
IV., Csokonai u. 38.
IV., Béla u. 18.

137
56
30

40 100
52 000
50 000

1337
1733
1667

3.

Vázsonyi Vilmos Id. Otthona
VI., Rózsa F. u. 67.
IX., Knézits u. 14.

121
50

42 500
47 900

1417
1597

79
50
29
39
18

42 000
42 000
40 100
40 100
40 100

1400
1400
1337
1337
1337

160

64 000

2133

4.

VII., Dózsa Gy. út 82/B
VI., Benczúr u. 46.
XVI., Táncsics M. u. 2–4.
XVI., Pálya u. 31.
XVI., Georgina u. 24.

5.

X., Gergely u. 85.*

6.

X., Halom u. 31.
X., Óhegy u. 48. „A” ép.
X., Óhegy u. 48. „B” ép.
XXI., Tapló u. 1.

40
43
30
60

60 100
44 100
60 100
52 000

2003
1470
2003
1733

7.

XI., Kamaraerdei út 16.
„C” épület*
XI., Rupphegyi út 7.
XI., Bánk bán u. 12–20.

300
100
126
120

51 000
64 000
53 200
51 000

1700
2133
1773
1700

8.

XII., Kútvölgyi út 20–22*.
III. Ányos u. 3.*

135
75

64 000
62 400

2133
2080

9.

XVII., Pesti út 117.
Gondozóház

526
18

50 000
67 000

1667
2233

* Az átlagot jóval meghaladó minôségû elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény. Az egyszeri hozzájárulás összege
a 2. számú mellékletben található.
** Az intézményi térítési díj a 2. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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Férôhelyek
száma
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Intézményi térítési díj Intézményi térítési díj
Ft/hónap
Ft/nap**

1.

2.

3.

10. XX.,Virág B. u. 36.
„A” ép.*
„B” épület
XIX., Mészáros L. u. 26.

90
48
50

64 000
47 000
55 600

2133
1567
1853

11. 2100 Gödöllô
Dózsa Gy. u. 65. „A” ép.
„B” épület
Dózsa Gy. u. 65. új ép.
2113 Erdôkertes

100
92
50
52

62 000
47 000
62 000
36 400

2067
1567
2067
1213

12. 5701 Gyula
Vértanúk útja 1–5.

425

40 100

1337

13. 8153 Polgárdi-Ipartelepek

165

50 000

1667

14. 9700 Szombathely VI. Bogáti u. 72.
„Nagykastély” épület
„Kiskastély” épület
„Pavilon” épület

67
33
40

48 000
46 000
46 000

1600
1533
1533

15. 2635 Vámosmikola
Ipolysági út 11.
„A” épület
„B” épület
„C” épület

62
64
24

43 500
53 000
46 700

1450
1767
1557

16. 2025 Visegrád
Mogyoróhegy u. 10.

95

36 400

1213

17. XVIII.,
Ráday G. u. 3.
Bp. XVIII. 155605/2 hrsz. lakóotthon

140
36

47 000
41 500

1567
1383

18. 9971 Szentgotthárd
Hunyadi u. 29.
Május 1. út 19. lakóotthon

720
14

46 000
49 000

1533
1633

19. 6422 Tompa
Szabadföld u. 47.

150

40 000

1333

20. 8741 Zalaapáti
Deák F. u. 3.

165

40 000

1333

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

* Az átlagot jóval meghaladó minôségû elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény. Az egyszeri hozzájárulás összege
a 2. számú mellékletben található.
** Az intézményi térítési díj a 2. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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Intézményi térítési díj Intézményi térítési díj
Ft/hónap
Ft/nap**
2.

3.

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
OTTHONA
21. 8925 Bucsuszentlászló
Arany J. u. 17.

100

36 000

1200

22. 9919 Csákánydoroszló
„A” épület (Kastély épület)
„B” épület

139
116

36 000
36 800

1200
1227

23. 8713 Kéthely
Magyari út 35. „A” épület
Otthonház, Magyari u. 35.
Bizalomház, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Ady E. u. 55.

122
18
14
20
40

46 800
44 000
44 000
44 000
44 000

1560
1467
1467
1467
1467

24. 8331 Sümeg-Darvastó
Fogyatékos személyek lakóotthona
Félúton-Házak
Hagyományos elhelyezés

24
104
151

49 000
47 700
45 800

1633
1590
1527

25. 2463 Tordas
Gesztenyés u. 1.
Sajnovics tér 5.

200
60

48 600
45 700

1620
1523

186
76

36 000
36 000

1200
1200

8

44 000

1467

10

44 000

1467

26. 9476 Zsira
Rákóczi F. u. 12.
9734 Peresznye
Fogyatékos személyek lakóotthona
Zsira, Flórián u. 54.
Fogyatékos személyek lakóotthona
Zsira, Fô u. 1.

** Az intézményi térítési díj a 2. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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Intézményi
térítési díj
Ft/hónap

Intézményi
térítési díj
Ft/nap

72

3900

130

129

6000

200

64

4300

143

326

7800

260

14

1700

57

KRÍZIS ANYA-GYERMEK LAKÁSOK
Bp. XII., Gyôri u. 2/c

3

1700

57

Bp. VIII., Diószeghy S. u. 16.

3

1700

57

Bp. VIII., Diószeghy S. u. 24.

3

1700

57

Bp. VIII., Dugonics u. 3.

3

1700

57

ÁTMENETI SZÁLLÁS
Bp. X., Vaspálya u. 56.

66

5900

197

150

7100

237

48

6500

217

Az intézmény, telephely
neve, címe

Férôhely
száma

27. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS
KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA
Bp. VIII., Alföldi u. 6–8.
Bp. IX., Külsô-Mester u. 84.
Bp. X., Bánya u. 37.
Bp. XIII., Dózsa Gy. út 152.
ANYA-GYERMEK ÁTMENETI SZÁLLÁS
Bp. XIII., Dózsa Gy. út 152.

Bp. XI., Kocsis u. 26.
Bp. VIII., Kálvária u. 23.

2006. december 22.
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2. számú melléklet a 72/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

Az átlagot jóval meghaladó minôségû elhelyezési körülményeket
és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményekben fizetendô
egyszeri hozzájárulás összege
2007. február 1-jétôl

Sorszám
1.

2.

3.

4.

Egyszeri hozzájárulás
Ft

Intézmény neve, címe
Bp. X., Gergely u. 85.
– egyágyas lakrész
– kétágyas lakrész

3 820 000
2 335 000

Bp. XI., Kamaraerdei út 16.
„C” épület
– erkélyes lakrész egyágyas
kétágyas

3 920 000
2 547 000

– franciaerkélyes egyágyas
kétágyas

3 820 000
2 126 000

– mélyföldszinti, jobb fekvésû, erkély nélküli kétágyas

1 930 000

– erkély nélküli, tetôtéri lakrész egyágyas

3 400 000

– mélyföldszinti, támfalra nézô, erkély nélküli kétágyas

1 737 000

Bp. XII., Kútvölgyi út 20–22.
– egyágyas lakrész
– kétágyas lakrész

3 920 000
2 181 000

Bp. III., Ányos u. 3.
– kétágyas lakrész

2 106 000

Bp. XX., Virág B. u. 36.
„A” épület
– egyágyas lakrész
– kétágyas lakrész

3 920 000
2 126 000
3. számú melléklet a 72/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködô Csecsemôket,
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonokban
fizetendô intézményi térítési díj
Csecsemôket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok egységes
intézményi térítési díja:
naponta:

790 Ft

havonta:

23 700 Ft
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
73/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó
étkezési térítési díjakról szóló
5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fôvárosi
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Az áremelkedések miatt 2007-ben szükséges a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott élelmezési térítési díjak módosítása.

Részletes indokolás
1. §
Az 1. §-hoz
Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
A 2007. évben várható fogyasztói árindex emelkedését figyelembe véve átlagosan 6,2%-kal javasolt a térítési
díjak összegét növelni.

2. §
Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A 2. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A rendelet hatálybaléptetésérôl rendelkezik.
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Melléklet a 73/2006. (XII. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
Az 5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményekben
a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következôk:
Megnevezés

Ft/fô/nap

Óvodai ellátás

232

Általános iskolai ellátás

294

Általános iskola (ebéd)

181

Kollégiumi ellátás

501

Fogyatékosokat nevelô-oktató
intézmények ellátása

653

Mozgásjavító Általános Iskola
és Diákotthon ellátása

701

Szakközépiskolák (ebéd)

206

Szakmunkásképzô intézetek (ebéd)

206

Szakiskolák (ebéd)

206

Gimnáziumok (ebéd)

206
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