
Budapest Fôváros Közgyûlésének rendeletei

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 72/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat fen-
ntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások for-
máiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 73/2007. (XII. 28.) 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 Közgyûlésének 74/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási
területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jár-
mûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 75/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 76/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 77/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a 2008. évi átmeneti finanszí-
rozásról és költségvetési gazdálkodásról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 79/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Szabályozási
Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.  rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 80/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a kötelezô kéményseprô-ipari
közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 81/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a lakossági távhôszolgáltatási
díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló
84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 82/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú
víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvíz-
elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest fôváros közigazgatási terü-
letén történô megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl szóló 4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 83/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként
való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 84/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Szabályozási
Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.  rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2007. december 28. LVII. évfolyam 18. szám

T A R T A L O M J E G Y Z É K



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében, valamint a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a további-
akban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében, a 35. §-ban, a 
95. § (1) és 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következô rendeletet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intéz-
mények által biztosított ellátások formáiról, igény-
bevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999.
(V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
3.§ 1. pontja helyébe a következô rendelkezés lép:

„1. gyermekek átmeneti gondozásaként
családok átmeneti otthona „

2. §

A Rendelet 3/A. § helyébe a következô rendelkezés
lép:

„3/A §. A 3.§ 1. pontjában megjelölt családok
átmeneti otthonába a kiskorú gyermek és mindkét vagy
egyik szülôje együttes elhelyezése akkor történhet, ha
ezen elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosí-
tott és a kiskorút emiatt el kellene választani a szülô-
jétôl.”

3. §

A Rendelet 3/B. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a
következô rendelkezés lép:

„(2) d)  a fôváros területén volt a bejelentett lakóhelye
és új, nem fôvárosi bejelentett lakóhelye a gyermek-
védelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetérôl és illetékességérôl
szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 23.§ (2) be-
kezdése alapján került megállapításra.”

A 3/B. § (3) bekezdése helyébe a következô ren-
delkezés lép:

„(3) A családok átmeneti gondozását ellátó intézmé-
nyekben a szülô vagy más törvényes képviselô által írás-
ban benyújtott felvételi kérelem elbírálásáról, továbbá az
ellátás megszüntetésérôl, illetve meghosszabbításáról az
intézményvezetô jogosult dönteni. Az intézményvezetô
döntésérôl írásban értesíti a kérelmezôt, illetve törvényes
képviselôjét’

4. §

A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„(4) Ha a családok átmeneti otthonában elhelyezett
gyermekek számára a gyermekétkeztetést más intéz-
mény biztosítja, a családok átmeneti otthona az ellátás
költségeit megtéríti a szolgáltatást nyújtó intézmény
számára, az ott fizetendô díj mértékéig.”

5. §

A Rendelet 11.§ (7) és (8) bekezdése helyébe a
következô rendelkezés lép:

„(7) A Fôvárosi Közgyûlés által az Érdekképviseleti
Fórumba delegált tag tagsági viszonya az önkormányza-
ti választásokat követôen az új Fôvárosi Közgyûlés
alakuló ülésének napjáig tart. Ha az Érdekképviseleti
Fórum fenntartói képviselôjének tagsági viszonya
bármely okból megszûnik, helyére a Fôvárosi Közgyûlés
a következô ülésén ismét tagot delegál. 

(8) Az Érdekképviseleti Fórumban való tagsági
jogviszony megszûnik:

a) a tag lemondásával, halálával, intézményi jog-
viszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának,
illetve a Fôpolgármesteri Hivatalban a köztiszt-
viselôi jogviszonyának megszûnésével,

b) a tag visszahívásával,
c) annak az ellátottnak a halálával, vagy intézményi

jogviszonyának megszûnésével, akire tekintettel 
az illetô szülô (törvényes képviselô) az Érdekkép-
viseleti Fórum tagja volt,

d) önkormányzati választásokat követôen az új Fô-
városi Közgyûlés alakuló ülésének napjával.”
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
72/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 
22/1999. (V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



6. §

A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe a jelen
rendelet melléklete lép.

7. §

(1) A rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján
lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 4. § 
(2) bekezdésének 2. francia bekezdése, az 5.§ (3) be-
kezdés a) pontja és a 2. számú melléklet hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés 2006. és 2007. évben átalakí-
totta, illetve megszüntette a gyermekek átmeneti ottho-
nait, amely miatt az erre vonatkozó rendelkezéseket mó-
dosítani kellett, illetve hatályon kívül kellett helyezni.
Ehhez kapcsolódik a Rendelet 2. számú mellékletének
hatályon kívül helyezése is.

2007. január 1-jén hatályon kívül helyezték a Gyvt.
126. §-át, amelynek rendelkezéseit a 2007. január 1-jén
hatályba lépett, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-
és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérôl és illetékességérôl szóló 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet vette át.

Az önkormányzati választásokat követôen az Érdek-
képviseleti Fórumokba a fenntartó által delegált képvi-
selôk jogviszonya megszûnt. Az eddig hatályos Rendelet
nem szabályozta egyértelmûen a tagsági jogviszony
megszûnésének eseteit, ezért annak új szabályozása
szükséges.

A Gyvt. 147.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési
díját a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. E ren-

delkezés alapján a gyermekvédelmi ellátások keretében
fizetendô térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.

Ez indokolja a Rendelet 1. sz. mellékletét képezô, – a
Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô, a gyermek-
védelmi szakellátásban mûködô utógondozói ellátást és
átmeneti gondozást is nyújtó gyermekotthonok, utógon-
dozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a családok
átmeneti otthonai, utógondozói otthonok, valamint a töb-
bcélú intézmények gyermekotthoni fôbb mutatóinak és
az intézményi térítési díjaknak 2008. évre vonatkozó
megállapítását.

Részletes indokolás

A Rendelet 1. §–4. §-ához

Ezek a §-ok rendelkeztek a gyermekek átmeneti
otthonáról, ezért ezeket a rendelkezéseket hatályon kívül
kell helyezni és a rendelet felépítését, szerkezetét meg
kell változtatni, ami a módosítást igényli.

A Rendelet 3. §-a az idôközben bekövetkezett jogsz-
abályváltozásoknak megfelelô módosítást tartalmaz.

A Rendelet 5. §-ához

Ez a §. új elemként rögzíti, hogy a gyermekvédelmi
intézményekben az Érdekképviseleti Fórumba a fen-
ntartó által delegált tagok tagsági jogviszonya legfeljebb
az önkormányzati választások után az új Fôvárosi
Közgyûlés alakuló ülésének napjáig tart. Ezzel összefüg-
gésben kellett újra szabályozni a tagsági jogviszony
megszûnésének eseteit.

A Rendelet 6. §-ához

A 6. §-a az 1. számú mellékletrôl rendelkezik.

A Rendelet 7. §-ához

A hatályba lépés napjáról és a hatályon kívül helyezett
jogszabályhelyekrôl rendelkezik.

2007. december 28. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2227



Melléklet a 72/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez
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A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô, a gyermekvédelmi szakellátásban mûködô utógondozói
ellátást is nyújtó gyermekotthonok, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, 

a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében mûködtetett 
befogadó otthonok, családok átmeneti otthonai, utógondozó otthonok, valamint a többcélú intézmények 

gyermekotthonainak intézményi térítési díjának összefoglaló táblázata

Mûködô Nyilván-
Cím- Név Mûködési férô- tartási

Önköltség Intézményi térítési díj

kód kiadás helyek napok Ft/nap/fô Ft/hó/fô Ft/nap/fô Ft/hó/fô
(fô) száma

Szakellátást nyújtó Gyermekotthonok
Gyermekotthonok

4204 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 
és Általános Iskolája 192 178 635 84 366 6 251 187 530 3 125 93 750
2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53. 

4213 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 174 407 365 62 366 7 686 230 580 3 843 115 290
8630 Balatonboglár, Kikötô sétány 5. 

4214 Bp.Fôv.Önk.Kossuth Zsuzsa Gy.o. 
és Ált.Isk. 279 883 395 90 366 8 497 254 910 4 248 127 440  
2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.

4215 Bp.Fôv.Önk.II.Rákóczi F.
Gyermekotthona és Ált.Isk. 120 804 090 54 366 6 112 183 360 3 056 91 680  
8644 Alsóbélatelep, Báthory u.14. 

4220 Bp.Fôv.Önk.Béke Gyermekotthona 
és Ált. Isk. 241 368 875 74 366 8 912 267 360 4 456 133 680  
1021 Budapest, Hárshegyi út 9. 

4221 Bp.Fôv.Önk.Kossuth Lajos 
Gyermekotthona és Ált.Isk. 212 887 400 96 366 6 059 181 770 3 029 90 870  
1112 Budapest, Menyecske u. 16. 

4222 Bp.Fôv.Önk. Cseppkô utcai  
Gyermekotthona 302 325 815 137 366 6 029 180 870 3 015 90 450  
1025 Budapest, Cseppkô u. 74. 

4228 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 176 865 205 58 366 8 332 249 960 4 166 124 980  
3345 Mónosbél, Dózsa György út  2. 

430103 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 133 313 003 55 366 6 623 198 690 3 311 99 330  
1023 Budapest, Bolyai u. 11. 

430104 Bp.Fôv.Önk.Kornis Klára 
Gyermekotthona és Szakisk. 146 645 455 40 366 10 017 300 510 5 008 150 240  
1042 Budapest, Árpád út 199. 

430105 Bp.Fôv.Önk. Hûvösvölgyi 
Gyermekotthona 214 984 852 78 366 7 531 225 930 3 765 112 950  
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 165. 

430106 Bp.Fôv.Önk. Vasvári Pál 
Gyermekotthona 202 483 210 62 366 8 923 267 690 4 462 133 860  
1121 Budapest, Budakeszi út 48. 

430107 Bp.Fôv.Önk. Esze Tamás 
Gyermekotthona 142 267 559 50 366 7 774 233 220 3 887 116 610  
1125 Budapest, Diósárok u. 40. 

430108 Bp.Fôv.Önk. Zirzen Janka 
Gyermekotthona 102 687 228 30 366 9 352 280 560 4 676 140 280  
1021 Budapest, Heinrich István u.2. 
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Mûködô Nyilván-
Cím- Név Mûködési férô- tartási

Önköltség Intézményi térítési díj

kód kiadás helyek napok
Ft/nap/fô Ft/hó/fô Ft/nap/fô Ft/hó/fô(fô) száma

430109 Bp.Fôv.Önk.Szilágyi Erzsébet 
Gyermekotthona 179 812 503 62 366 7 924 237 720 3 962 118 860  
1038 Budapest, Dózsa György út 44.

430110 Bp.Fôv.Önk. Bokréta Lakásotthonai 219 586 169 66 366 9 090 272 700 4 545 136 350  
1087 Budapest, Kerepesi u. 33.

430111 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 223 127 317 84 366 7 258 217 740 3 629 108 870  
1158 Budapest, Pestújhelyi u. 66.  

430112 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 191 198 035 66 366 7 915 237 450 3 958 118 740  
1211 Budapest, Templom u. 13. 

430113 Bp.Fôv.Önk. Aga Gyermekotthona 143 144 043 52 366 7 521 225 630 3 761 112 830  
1186 Budapest, Tövishát u. 2. 

430115 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 141 175 890 48 366 8 036 241 080 4 018 120 540  
1134 Budapest, Róbert Károly 
krt. 49–51. 

430116 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 155 675 890 61 366 6 973 209 190 3 486 104 580  
1103 Budapest, Szlávy u. 40.   

430117 Bp.Fôv.Önk. Kaffka Margit 
Gyermekotthona 133 775 482 56 366 6 527 195 810 3 263 97 890  
1122 Budapest,  Acsády Ignác u. 3. 

430118 Bp.Fôv.Önk. Gyermekotthona 140 985 109 52 366 7 408 222 240 3 704 111 120  
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28. 

Utógondozó Otthonok

4210 Bp.Fôv.Önk. Utógondozó Otthona 205 097 970 112 366 5 003 150 090 2 502 75 060  
1021 Budapest, Budakeszi út 67. 

A 4230 címkódú Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat körében mûködtetett

Befogadó Gyermekotthonok 

– 1081 Budapest, Alföldi u. 9–13. 196 200 527 40 366 13 402 402 060 6 701 201 030  

– 1146 Budapest, Erzsébet 124 511 855 32 366 10 631 318 930 5 316 159 480
királyné útja 6/b. 

– 1146 Budapest, Magvetô u. 11. 30 184 721 12 366 6 873 206 190 3 436 103 080

Családok Átmeneti Otthona 

– 1086 Budapest, Teleki 
László tér 8–9.  3 018 483 12 366 687 20 610 344 10 320

Utógondozó Otthonok 

– 1173 Budapest, Újlak u. 43. 1 886 539 5 366 1 031 30 930 515 15 450  

– 1185 Budapest, Szerencs u. 9. 
(Jeges u. 61.) 21 506 623 15 366 3 917 117 510 1 959 58 770

Többcélú intézmények Gyermekotthonai

3116 Általános Iskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon 154 787 490 60 366 7 049 211 470 3 524 105 720  
1121 Budapest, Hegyhát u. 35. 

3118 Dr.Török Béla Óvoda,Ált.Isk.,
Diákotthon és Gy.otth. 32 788 965 16 366 5 599 167 970 2 800 84 000  
1142 Budapest, Rákospatak u. 101. 

3120 Óvoda,Ált.Isk.Spec.Sz.isk.,
Diákotthon és Gy.otth. 37 586 560 20 366 5 135 154 050 2 567 77 010  
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 
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Mûködô Nyilván-
Cím- Név Mûködési férô- tartási

Önköltség Intézményi térítési díj

kód kiadás helyek napok
Ft/nap/fô Ft/hó/fô Ft/nap/fô Ft/hó/fô(fô) száma

3121 Általános Iskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon 98 568 580 40 366 6 733 201 990 3 366 100 980  
1089 Budapest, Diószeghy 
Sámuel u. 25.  

3122 Óvoda,Ált.Isk.Készségfejl.Spec. 
Sz.isk.,D.otth.,Gy.otth. 274 736 770 68 366 11 039 331 170 5 519 165 570  
1027 Budapest, Csalogány u. 43. 

3123 Általános Iskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon 218 573 245 56 366 10 664 319 920 5 332 159 960  
1035 Budapest, Miklós tér 5. 

3124 Általános Iskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon 114 602 015 56 366 5 591 167 730 2 796 83 880  
8414 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.  

3125 Éltes Mátyás Ált.Isk., Diákotthon 
és Gyermekotthon 23 408 000 56 366 1 142 34 260 571 17 130  
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9–11.  

3127 Általános Iskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon 207 766 900 80 366 7 096 212 880 3 548 106 440  
2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében és a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján a Fôvárosi Önkor-
mányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények-
ben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997.
(II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módo-
sításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az áremelkedések miatt 2008-ban szükséges a ne-
velési-oktatási intézményekben alkalmazott élelmezési
térítési díjak módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2008. évben várható fogyasztói árindex emelkedé-
sét figyelembe véve átlagosan 6%-kal javasolt a térítési
díjak összegét növelni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
73/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott

nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Melléklet a 73/2007. (XII. 28.) 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:

M e g n e v e z é s Ft/fô/nap

Óvodai ellátás 246  

Általános iskolai ellátás 312  

Általános iskola (ebéd) 192  

Kollégiumi ellátás 531  

Fogyatékosokat nevelô-oktató intézmények ellátása 692  

Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon ellátása 743  

Szakközépiskolák (ebéd) 218  

Szakmunkásképzô intézetek (ebéd) 218  

Szakiskolák (ebéd) 218  

Gimnáziumok (ebéd) 218  



Budapest versenyképességének növelése, az élet-
minôség javítása a fôváros közútjain a levegôszennyezés
és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása,
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve
megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom
szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon törté-
nô várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos
szabályozása érdekében Budapest Fôváros Közgyûlése a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §-ában, valamint a 63/A. §. h) pontjában, illetve a
közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3)
és (5) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletrôl
szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §. (1) és (2) bekez-
désében foglalt felhatalmazás alapján a következô ren-
deletet alkotja:

1. §

Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás kiadásá-
nak feltétele a költségtérítés és a behajtási díj meg-
fizetése.”

2. §

A R. 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(3) Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás
a hozzájáruláson feltüntetett idôpontig érvényes.”

3. §

A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az e rendeletben nem szabályozott esetekben egyedi
hozzájárulás adható ki, amelynek kiadására – a KRESZ
14. § (14) bekezdése alapján – a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
jogosult.”

4. §

A R. az alábbi II/A fejezettel egészül ki:

„II/A fejezet

Korlátozott forgalmú övezetek, korlátozott
forgalmú közutak

16/A §

(1) A korlátozott forgalmú övezetek a KRESZ 14. § 
(1) bekezdés r) és z/2) pontjában meghatározott módon
kijelölt és e rendelet 7. és 9. számú mellékletével megál-
lapított olyan területek, ahová a jelzôtáblán megjelölt,
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó teher-
gépkocsival, vontatóval, mezôgazdasági vontatóval és
lassú jármûvel a behajtás korlátozott.

(2) Korlátozott forgalmú közutak a KRESZ 14. § 
(1) bekezdés r) pontjában meghatározott módon kijelölt
olyan közutak, ahová a jelzôtáblán megjelölt megenge-
dett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi-
val, vontatóval, mezôgazdasági vontatóval és lassú jár-
mûvel a behajtás korlátozott.

16/B §

A korlátozott forgalmú övezetekbe és a korlátozott for-
galmú közutakra a megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezôgazdasági von-
tató és lassú jármû – a 16/C §-ban meghatározott kivé-
telekkel – csak behajtási hozzájárulással hajthat be.

16/C §

(1) A korlátozott forgalmú övezetekbe és a korlátozott
forgalmú közutakra behajtási hozzájárulás nélkül behajt-
hat,

a) a megkülönböztetô fény- és hangjelzést együttesen
használó gépjármû,

b) a figyelmeztetô jelzést használó jármû.

(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú övezetben idô-
beli hatály is van, úgy a behajtási hozzájárulás csak a 
7. és 9. számú mellékletben meghatározott idôszakban
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szükséges. A nem tiltott idôszakban hozzájárulás nélkül
is be lehet hajtani, de a tiltott idôszak kezdetéig a korlá-
tozott forgalmú övezetet el kell hagyni.

(3) Amennyiben a korlátozott forgalmú közúton idôbe-
li hatály is van, úgy hozzájárulás csak a jelzôtáblán fel-
tüntetett idôszakban szükséges. A nem tiltott idôszakban
hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de a tiltott idôszak
kezdetéig a korlátozott forgalmú közutat el kell hagyni.

16/D §

(1) Behajtási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a
korlátozott forgalmú övezet vagy a korlátozott forgalmú
közút területére az alábbi célokkal kíván behajtani:

a) a korlátozott forgalmú övezet területén lévô vagy a
korlátozott forgalmú közút mellett elhelyezkedô in-
gatlan, amelyhez árut szállítanak és az áru szállítá-
sa másként nem oldható meg,

b) a korlátozott forgalmú övezet területén vagy a kor-
látozott forgalmú közút mellett folyó építkezéshez
való szállítás a szükséges legkisebb megengedett
össztömegû tehergépjármûvel,

c) a tehergépjármû forgalmi engedélyében feltüntetett
cím a korlátozott forgalmú övezet területén vagy a
korlátozott forgalmú közút mellett van,

d) a tehergépjármû korlátozott forgalmú övezetbe
vagy korlátozott forgalmú közútra való behajtásá-
hoz közérdek fûzôdik.

(2) A behajtási hozzájárulás kiadása iránti kérelmet 
a tehergépkocsi, a vontató, a mezôgazdasági vontató és
a lassú jármû tulajdonosa, üzembentartója vagy az úti
cél ingatlanjának tulajdonosa nyújthatja be.

(3) A behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a
költségtérítés és a behajtási díj megfizetése.

(4) A behajtási hozzájárulás az abban megjelölt kor-
látozott forgalmú övezetbe vagy korlátozott forgalmú
közútra való behajtásra, az úti cél megközelítésére, fo-
lyamatos rakodásra és az övezet vagy a közút elhagyásá-
ra jogosít.

(5) A behajtási hozzájárulást a fôpolgármester adja ki.

(6) A behajtási hozzájárulás a kiadás napjától a hoz-
zájáruláson feltüntetett idôpontig érvényes.”

5. §

A R. 34. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(1) A rendvédelmi szervek és a Fôvárosi Közterület-
felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulása kére-

lemre a Készenléti Rendôrség, az ORFK Repülôtéri
Rendôri Igazgatóság, a Budapesti Rendôr-fôkapitányság,
a Vám és Pénzügyôrség Közép-magyarországi Regioná-
lis Parancsnoksága és a Fôvárosi Közterület-felügyelet
tulajdonában álló, megkülönböztetô fény és hangjelzés-
sel fel nem szerelt személygépkocsijaira adható.”

6. §

A R. 35. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áru-
szállítási behajtási hozzájárulás, a közhasznú áruszállí-
tási behajtási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behaj-
tási-várakozási hozzájárulás, az ideiglenes behajtási-
várakozási hozzájárulás, valamint a rendvédelmi szervek
és a Fôvárosi Közterület-felügyelet behajtási és várako-
zási hozzájárulásának formája a hozzájárulás kiadására
jogosult által kiadott hozzájárulás.

(2) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági
behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behaj-
tási-várakozási hozzájárulás, az egészségügyi behajtási-
várakozási hozzájárulás, a lakossági várakozási hozzá-
járulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, vala-
mint az egészségügyi várakozási hozzájárulás formája a
hozzájárulás kiadására jogosult által kiadott hozzájáru-
lás és hozzájárulást igazoló matricából áll.

(3) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármû forgalmi rendszámát,
c) az övezet megnevezését,
d) az érvényességi idôtartamot,
e) a jogcímet.

(4) A hozzájárulást igazoló matricának tartalmaznia
kell:

a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármû forgalmi rendszámát,
c) az övezet megnevezését,
d) a hozzájárulás típusát
e) az érvényességi idôtartamot.

(5) A hozzájárulást vagy a hozzájárulást igazoló mat-
ricát a gépjármû elsô szélvédô üvege mögött, kívülrôl jól
látható helyen és olvasható módon kell elhelyezni.”

7. §

A R. 36. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben meghatározott, a fôpolgármester
hatáskörébe tartozó hozzájárulások – a rendvédelmi
szervek és a Fôvárosi Közterület-felügyelet behajtási és

2007. december 28. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2233



várakozási hozzájárulása kivételével – kiadása iránti ké-
relmet a fôpolgármesternek írásban kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) magánszemély esetében a kérelmezô nevét, szemé-

lyi igazolvány számát, lakcímét,
b) nem magánszemély esetében a kérelmezô elnevezé-

sét, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát,
a képviselô nevét és elérhetôségét,

c) szükség szerint a szerzôdéses partner adatait,
d) a jármû gyártmányának, típusának megnevezését,

megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi
rendszámát,

e) a hozzájárulás típusát,
f) az övezet megnevezését,
g) a kért érvényességi idôtartamot,
h) a kérelem indokait.

(3) A kérelmezô köteles a kérelem elôterjesztésével
egyidejûleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazo-
ló eredeti dokumentumokat bemutatni

(4) A kérelmet a fôpolgármester – szükség esetén az
érintett kerületi önkormányzattal történt egyeztetés alap-
ján – megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet elôírá-
sainak megfelel, a kérelmezô részére a hozzájárulást 
8 munkanapon belül kiadja.

(5) A fôpolgármester a korlátozott forgalmú övezetek-
be és a korlátozott forgalmú utakra szóló hozzájárulás
kiadását megtagadhatja különösen, ha

a) a megengedett legnagyobb össztömeget okozó szál-
lítmány megbontható,

b) a közút teherbírása és állapota alapján nem alkal-
mas arra, hogy a megengedett legnagyobb össz-
tömeget meghaladó jármû azon közlekedjék.

(6) A fôpolgármester az egy kérelmezô részére kiadha-
tó hozzájárulások számát korlátozhatja, valamint elôír-
hatja azt az útvonalat, amelyen a jármûnek közlekednie
kell, illetve idôbeli feltételeket állapíthat meg.”

8. §

A R. 40. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A védett övezetek forgalmi, illetôleg várakozási
rendjének, a korlátozott forgalmú övezetek és a korláto-
zott forgalmú közutak forgalmi rendjének, valamint a vá-
rakozási övezetek várakozási rendjének ellenôrzését
végzô szervként a közterület-felügyelô elveszi és a kiadó
szervnek visszajuttatja azt a hozzájárulást,

a) amelyet nem az arra jogosult használ,
b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme

megszûnt, vagy nem arra a célre használják,
c) amely hamis, vagy meghamisították,
d) amellyel bármely más módon visszaéltek.

(2) A közterület-felügyelô által elvett és a kiadó szerv-
nek visszajuttatott hozzájárulást a kiadó szerv köteles
visszavonni és azt a kiadás évében nem pótolhatja. 
A visszavonástól számított 5 munkanapon belül a kiadó
szerv az érintettet értesíti.

(3) Amennyiben a kiadó szerv észleli, hogy a köz-
terület-felügyelô az (1) bekezdésben szabályozott módon
való hozzájárulás elvételénél tévedett, és egyébként az
(1) bekezdésben szabályozott más elvételi ok nem áll
fenn, akkor köteles a hozzájárulást a jogosult részére az
észleléstôl számított 5 munkanapon belül visszajuttatni.”

9. §

A R. 45. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben meghatározott, a kerületi önkor-
mányzat képviselô-testülete hatáskörébe tartozó hozzájá-
rulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott
illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást
tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 2000 forint,
amelyet a kerületi önkormányzat saját rendeletében kor-
látlan mértékben csökkenthet, vagy el is engedhet.

(2) E rendeletben meghatározott, a fôpolgármester
hatáskörébe tartozó hozzájárulások – a rendvédelmi
szervek és a Fôvárosi Közterület-felügyelet behajtási és
várakozási hozzájárulása kivételével – kiadásának, a
megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült
hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cse-
réjének költségtérítése 2000 forint.

(3) E rendeletben meghatározott, a rendvédelmi szer-
vek és a Fôvárosi Közterület-felügyelet behajtási és vá-
rakozási hozzájárulásának kiadásáért nem kell költség-
térítést fizetni.”

10. §

A R. 46. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A védett övezetekbe szóló gazdálkodói behajtási
hozzájárulás, áruszállítási behajtási hozzájárulás és köz-
hasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás behajtási dí-
ját, valamint lakossági behajtási-várakozási hozzájáru-
lás, gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás,
szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás és
ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás  behajtási-
várakozási díját e rendelet 2. számú melléklete tartal-
mazza.

(2) A korlátozott forgalmú övezetekbe szóló behajtási
hozzájárulás behajtási díját e rendelet 8. és 10. számú
melléklete tartalmazza.
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(3) A védett övezetekbe szóló gazdálkodói behajtási
hozzájárulás, áruszállítási behajtási hozzájárulás és köz-
hasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás behajtási dí-
jából, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzá-
járulás, az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás
és a behajtási-várakozási díjából, valamint a korlátozott
forgalmú övezetekbe szóló behajtási hozzájárulás behaj-
tási díjából kedvezmény illeti meg a kérelmezôt az aláb-
biak szerint:

a) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 3 környezetvé-
delmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény
mértéke 10%,

b) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 4 környezetvé-
delmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény
mértéke 30%,

c) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 5 környezetvé-
delmi kategóriának megfelel, akkor kedvezmény
mértéke 50%.

(4) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás be-
hajtási-várakozási díját a kerületi önkormányzat saját
rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és korlát-
lan mértékben csökkentheti, vagy el is engedheti.

(5) Az egy évnél rövidebb idejû hozzájárulások esetén
idôarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási díjat
kell fizetni. Az érvényességi idô lejárta elôtt visszaadott
hozzájárulások esetén az idôarányos behajtási, illetve
behajtási-várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles
visszafizetni.”

11. §

A R. 55. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(5) A gépjármû tulajdonosa üzemképtelen jármûvek
esetében köteles a közterület-használati hozzájárulás
számát a gépjármû elsô szélvédôjén, kívülrôl jól látható
helyen és olvasható módon elhelyezni.”

12. §

A R. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„4. Óbudai sziget
Az Óbudai-sziget jelzôtáblákkal megjelölt része”

13. §

A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 
1. számú melléklete lép.

14. §

A R. 3. számú melléklete, Idôtartam korlátozás nél-
küli területek, XIII. kerületi felsorolásának helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„XIII. kerület:
– A Jászai Mari tér–Újpesti rakpart–Dráva utca–

Népfürdô utca–Vizafogó utca–Váci út–Szekszárdi
utca–Göncöl utca–Röppentyû utca–Papp Károly
utca–Róbert Károly körút–Váci út–Dózsa György
út–Lehel utca–Lehel tér–Váci út–Nyugati tér–
Szent István körút által határolt terület, beleértve a
határoló utakat és tereket és a Latorca utca;

– a Béke utca–Petneházy utca–Reitter Ferenc utca–
Szegedi út által határolt terület, beleértve a határo-
ló utakat és tereket;

– a Margitsziget északi parkolóhelye, a Thermal Ho-
tel Margitsziget és a Ramada Grand Hotel várako-
zóhelyei.”

15. §

A R. 4. számú melléklete, II. díjtételû területek, XIII.
kerületi felsorolásának helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„XIII. kerület:
– A Jászai Mari tér–Újpesti rakpart–Dráva utca–

Népfürdô utca–Róbert Károly körút (páratlan ol-
dala)–Váci út–Dózsa György út–Lehel út–Lehel
tér– Váci út–Nyugati tér–Szent István körút által
határolt terület, beleértve a határoló utakat és tere-
ket és a Latorca utca.”

16. §

A R. 4. számú melléklete, III. díjtételû területek, XIII.
kerületi felsorolásának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XIII. kerület:
– A Népfürdô utca–Vizafogó utca–Váci út–Szekszár-

di utca–Göncöl utca–Röppentyû utca–Papp Károly
utca–Róbert Károly körút (páros oldala) által ha-
tárolt terület, beleértve a határoló utakat és tere-
ket;

– a Béke utca–Petneházy utca–Reitter Ferenc utca–
Szegedi út által határolt terület, beleértve a határo-
ló utakat és tereket.”

17. §

A R. – jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti – új,
„7. számú melléklet”-tel egészül ki.
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18. §

A R. – jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti – új,
„8. számú melléklet”-tel egészül ki.

19. §

A R. – jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti – új,
„9. számú melléklet”-tel egészül ki.

20. §

A R. – jelen rendelet 5. számú melléklete szerinti – új,
„10. számú melléklet”-tel egészül ki.

21. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
7. számú melléklet a Közgyûlés által a fôpolgármesterre

átruházott hatáskörök jegyzéke V. Közúti közlekedés feje-
zet az alábbi 25. ponttal egészül ki:

„25. Kiadja a korlátozott forgalmú övezetekbe és kor-
látozott forgalmú közutakra érvényes behajtási hozzájá-
rulást.

19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. r. 16/D § (5)”

22. §

(1) A rendelet a 4. számú és 5. számú melléklet kivé-
telével 2008. január 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet 4. számú és 5. számú melléklete 2008.
március 1-én lép hatályba, ezzel egyidejûleg a rendelet 2.
számú és 3. számú melléklete hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester



2007. december 28. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2237

1. számú melléklet a 74/2007 (XII. 28.) Fôv. Kgy rendelethez

Védett övezetbe érvényes hozzájárulások díjai

Óbudai Fô tér környéke, Római part, Óbudai-sziget, Népliget, Normafa környéke, Margitsziget, Városliget

V. kerület belsô harmada, Szent István Bazilika környéke, Magyar Állami Operaház környéke

Budai Vár

személy 3,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t 
gépkocsi tgk. tgk. tgk. tgk. tgk. felett tgk.

Gaz. beh. hj. 9600 – – – – – –  

Ász. beh. hj. 9600 9600 15360 15360 32256 69120 115200  

Köz. ász. beh. hj. 9600 9600 15360 15360 32256 69120 115200  

Szsz. beh-vár. hj. 11520 11520 19200 19200 38976 82944 138240  

Ide. beh-vár. hj. 96000 96000 153600 153600 322560 691200 1152000  

Lak. beh-vár. hj. 14400 – – – – – –  

Gaz. beh-vár. hj. 144000 – – – – – –   

Kizárólagos vh. 240000 – – – – – –  

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

személy 3,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t 
gépkocsi tgk. tgk. tgk. tgk. tgk. felett tgk.

Gaz. beh. hj. 14400 – – – – – –  

Ász. beh. hj. 14400 14400 23040 23040 48384 103680 172800  

Köz. ász. beh. hj. 14400 14400 23040 23040 48384 103680 172800  

Szsz. beh-vár. hj. 17280 17280 28800 28800 58464 124416 207360  

Ide. beh-vár. hj. 144000 144000 240000 240000 487200 1036800 1728000 

Lak. beh-vár. hj. 40320 – – – – – –  

Gaz. beh-vár. hj. 403200 – – – – – –   

Kizárólagos vh. 672000 – – – – – –  

személy 3,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t 
gépkocsi tgk. tgk. tgk. tgk. tgk. felett tgk.

Gaz. beh. hj. 19200 –00 –00 – 00 –0 0 –0 0 – 00

Ász. beh. hj. 19200 19200 30720 –0 0 –0 0 –0 0 – 00

Köz. ász. beh. hj. 19200 19200 30720 –0 0 –0 0 –0 0 – 00

Szsz. beh-vár. hj. 23040 23040 38400 –0 0 –0 0 –0 0 – 00

Ide. beh-vár. hj. 192000 192000 307200 307200 645120 1382400 2304000  

Lak. beh-vár. hj. 64800 –00 –0 0 –0 0 –0 0 –0 0 – 00

Gaz. beh-vár. hj. 648000 –00 –0 0 –0 0 –0 0 –0 0 –0 0

Kizárólagos vh. 1080000 –00 –0 0 –0 0 – 00 –0 0 –0 0

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.
A 12 t feletti ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás csak útvonaltervvel együtt érvényes.

Gaz. beh. hj.: Gazdálkodói behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
Ász. beh. hj.: Áruszállítási behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
Köz. ász. beh. hj.: Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
Szsz. beh-vár. hj.: Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás havi behajtási-várakozási díja
Ide. beh-vár. hj.: Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás havi behajtási-várakozási díja
Lak. beh-vár. hj.: Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás éves behajtási-várakozási díja
Gaz. beh-vár. hj.: Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás éves behajtási-várakozási díja
Kizárólagos vh.: Kizárólagos használatú várakozóhely éves megváltási díja”

„2. számú melléklet a 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
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2. számú melléklet a 74/2007 (XII. 28.) Fôv. Kgy rendelethez

„7. számú melléklet a 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez

Korlátozott forgalmú övezetek

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

1. Buda
• Terület: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fô utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–

Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Mûegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József ut-
ca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–
Krisztina körút–Moszkva tér–Margit körút–Bem József utca–Tölgyfa utca–Margit körút által határolt terület, vala-
mint a határoló utak közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fô utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca, az Ybl
Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Mûegyetem rakpart.

• Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig

2. Kelenvölgy
• Terület: Kôvirág sor–Gépész utca–Bazsalikom utca–Csákvár utca–Szattyán utca–Egér út–Balatoni út —Bódog ut-

ca–Horogszegi határsor–Ady Endre utca által határolt terület.
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

3. Pest
• Területe: a Szent István körút–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–Erzsébet körút–Rákóczi

út–Márkus utca–Stáhly utca–Somogyi Béla utca–Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közrak-
tár utca–Csarnok tér–Pipa utca–Vámház körút–Fôvám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eöt-
vös tér–Roosevelt tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, va-
lamint a határoló utak közül a Belgrád rakpart, az Eötvös tér, a Roosevelt tér és a Széchenyi rakpart.

• Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig

4. Dél-Pest
• Területe: a Határ út–Tompa utca–Vak Bottyán utca–Derkovits Gyula utca–Nefelejcs utca–Lakatos út–Gyömrôi

út–Hangár utca–Felsôcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévézô út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szol-
noki vasútvonal–városhatár–Szövet utca–Bercsényi Miklós utca–Dózsa György út–Ültetvény utca–Búzakéve ut-
ca–Somberek utca–Szélsô utca–Hunyadi János utca–Nagykôrösi út által határolt terület.

• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

1. Pesterzsébet
• Területe: Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bólyai János utca–Vágóhíd utca —Alsó határút–Kö-

ves út – Szentlôrinci út–M5 autópálya bevezetô szakasza–Nagykôrösi út által határolt terület.
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

1. Észak-Buda
• A Bécsi út–Vörösvári út–Flórián tér–Serfôzô utca–Árpád fejedelem útja–Üstökös utca–Török utca–Margit kör-

út–Moszkva tér–Szilágyi Erzsébet fasor–Hûvösvölgyi út–Nagykovácsi út–városhatár által határolt terület.
• Kivéve: Lajos utca és a Pacsirtamezô utca
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

2. Dél-Buda
• Terület: a Pázmány Péter rakpart–Neumann János út–Hamzsabégi út–Ajnácskô utca–Nagyszôlôs utca–Budaörsi

út–Villányi út–Karolina út–Bocskai út–Október 23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt te-
rület beleértve a határoló utakat és tereket.
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• Kivéve: Budaörsi út
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

3. Kelenföld-Albertfalva
• Terület: a Budafoki út–Hengermalom út–Nándorfejérvári út–Barázda utca–Budafoki út–Galvani utca–Kondorfa

utca–Kondorosi út–Budafoki út–Hunyadi János út–Kitérô út–Fehérvári út–Forgalmi utca–Vasvirág sor —
Szerelmey Miklós utca–Hajtány sor–Egér út–Andor utca–Than Károly utca–Borszéki út–Etele út–Etele tér–Kelen-
földi út–Csóka utca–Bartók Béla út–Sárbogárdi út–Dombóvári út által határolt terület.

• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

4. Ôrmezô
• Terület: Balatoni út–Boldizsár utca–Péterhegyi út–Ôrmezei út által határolt terület.
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

5. Nyugat-Buda
• Terület: Budaörsi út–Felsô határút–Kakukkhegyi út–Irhás árok–Törökbálinti út–Érdi út–Németvölgyi út–Hegyalja

út–Zólyomi út által határolt terület.
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

6. Hegyvidék
• Terület: Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Krisztina körút–Magyar jakubinosok tere–Alkotás ut-

ca–Hegyalja út–Németvölgyi út–Érdi út–Törökbálinti út–Irhás árok–városhatár által határolt terület.
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

7. Pest
• Területi hatály: a Róbert Károly körút–Csata utca–Mohács utca–Vágány utca–Hungária körút–Könyves Kálmán

körút–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Népfürdô utca által ha-
tárolt terület.

• Kivéve: Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet
• Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig”
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3. számú melléklet a 74/2007 (XII. 28.) Fôv. Kgy rendelethez

„8. számú melléklet a 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
Korlátozott forgalmú övezetek havi behajtási díjai

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

Övezet 3,5 t–6 t tgk. 6 t–12 t tgk. 12 t–16 t tgk. 16 t–24 t tgk. 24 t– 32 t tgk. 32 t felett tgk.

Buda 5000 8000 12000 20000 35000 60000  

Kelenvölgy 5000 8000 12000 20000 35000 60000  

Pest 5000 8000 12000 20000 35000 60000  

Dél-Pest 5000 8000 12000 20000 35000 60000

Övezet 7,5 t–12 t tgk. 12 t–16 t tgk. 16 t–24 t tgk. 24 t–32 t tgk. 32t felett tgk.

Pesterzsébet 7000 9000 15000 30000 50000

Övezet 12 t–16 t tgk. 16 t–24 t tgk. 24 t–32 t tgk. 32t felett tgk.   

Észak-Buda 8000 12000 20000 35000  

Dél-Buda 8000 12000 20000 35000  

Kelenföld-Albertfalva 8000 12000 20000 35000  

Ôrmezô 8000 12000 20000 35000  

Nyugat-Buda 8000 12000 20000 35000  

Hegyvidék 8000 12000 20000 35000  

Pest 8000 12000 20000 35000

Övezet 3,5 t–6 t tgk. 6 t–12 t tgk. 12 t–16 t tgk. 16 t–24 t tgk. 24 t–32 t tgk. 32t felett tgk.   

Korl.forg.közút 5000 8000 15000 25000 40000 60000

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Korlátozott forgalmú közutak

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.”
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4. számú melléklet a 74/2007 (XII. 28.) Fôv. Kgy rendelethez

„9. számú melléklet a 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez

Korlátozott forgalmú övezetek

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

1. Buda
• Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fô utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rak-

part–Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Mûegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi Jó-
zsef utca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok te-
re–Krisztina körút–Moszkva tér–Margit körút–Bem József utca–Tölgyfa utca–Margit körút által határolt terület,
valamint a határoló utak közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fô utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca, az
Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Mûegyetem rak-
part.

• Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig

2. Kelenvölgy
• Területe: Kôvirág sor–Gépész utca–Bazsalikom utca–Csákvár utca–Szattyán utca–Egér út–Balatoni út —Bódog ut-

ca–Horogszegi határsor–Ady Endre utca által határolt terület.
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

3. Pest
• Területe: a Szent István körút–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–Erzsébet körút–Rákóczi

út–Márkus utca–Stáhly utca–Somogyi Béla utca–Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közrak-
tár utca–Csarnok tér–Pipa utca–Vámház körút–Fôvám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eöt-
vös tér–Roosevelt tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, va-
lamint a határoló utak közül a Belgrád rakpart, az Eötvös tér, a Roosevelt tér és a Széchenyi rakpart.

• Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig

4. Dél-Pest
• Területe: a Határ út–Tompa utca–Vak Bottyán utca–Derkovits Gyula utca–Nefelejcs utca–Lakatos út–Gyömrôi

út–Hangár utca–Felsôcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévézô út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szol-
noki vasútvonal–városhatár–Szövet utca–Bercsényi Miklós utca–Dózsa György út–Ültetvény utca–Búzakéve ut-
ca–Somberek utca–Szélsô utca–Hunyadi János utca–Nagykôrösi út által határolt terület.

• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

1. Pesterzsébet
• Területe: Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bólyai János utca–Vágóhíd utca —Alsó határút–Kö-

ves út–Szentlôrinci út–M5 autópálya bevezetô szakasza–Nagykôrösi út által határolt terület.
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

1. Észak-Buda
• Területe: A Duna–Üstökös utca–Török utca–Margit körút–Moszkva tér–Szilágyi Erzsébet fasor–Budakeszi út–vá-

roshatár által határolt terület.
• Kivéve: Árpád-híd, Árpád fejedelem útja (Lajos utca és Üstökös utca közötti szakasza), Batthyány utca, Bem rak-

part (Bem József utca és Árpád fejedelem útja közötti szakasza), Bem József utca, Bécsi út (Vörösvári út és város-
határ közötti szakasza), Lajos utca, Pacsirtamezô utca, Rákóczi utca, Szentendrei út (Vörösvári út és Rákóczi utca
közötti szakasza), Vörösvári út.

• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig
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2. Hegyvidék
• Területe: Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Krisztina körút–Magyar jakubinosok tere–Alkotás 

utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezetô szakasz–városhatár által határolt terület.
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

3. Dél-Buda
• Területe: a Duna–városhatár–M1-M7 bevezetô szakasz–Budaörsi út–Villányi út–Karolina út–Bocskai út–Október

23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
• Kivéve: M0, M1-M7 bevezetô szakasza, 6-os út bevezetô szakasza (városhatár és Hunyadi János út közötti szakasz),

Budafoki út (Dombóvár út és Hunyadi János út közöztti szakasz), Budaörsi út, Dombóvári út, Lágymányosi híd,
Kelenvölgy 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.

• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

4. Észak-Pest
• Területe: a Duna–Árpád-híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Kerepesi út–Veres Péter út – Szabadföld út–vá-

roshatár által határolt terület.
• Kivéve: 2A, 2B, M3 bevezetô szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Külsô Váci út (2A és vá-

roshatár közötti szakasza), Szentmihályi út (M3 és Rákospalotai határút közötti szakasza), Ostoros út, Rákospalo-
tai határút (Szentmihályi út és Szlovák út közötti szakasza), Szabadföld út, Szlovák út, Timur utca.

• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

5. Közép-Pest
• Területe: a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd ut-

ca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Népfürdô utca által határolt terület.
• Kivéve: Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

6. Kelet-Pest
• Területe: A Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllôi út–Ferihegyi

repülôtérre vezetô út–Üllôi út–városhatár által határolt terület.
• Kivéve: Bakancsos utca, Bélatelepi út, Cinkotai út, Czeglédi Mihály utca, Csabai út, Csévézô utca, Gyömrôi út,

Jászberényi út (Kozma utca és Pesti út közötti szakasza), Kerepesi út (Hungária körút és Pongrác út közötti szaka-
sza), Kozma utca, Kôbányai út (Könyves Kálmán körút és Pongrác út közötti szakasza), Lôrinci út, Nagytarcsai út,
Pesti út, Péceli út, Pongrác út, Simongát utca, Tarcsai út, Táncsics Mihály utca, Újhegyi út, Vidám vásár utca, Zrí-
nyi utca.

• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

7. Dél-Pest
• Területe: Ferihegyi repülôtérre vezetô út–Üllôi út–Könyves Kálmán körút–Lágymányosi híd–Duna–városhatár ál-

tal határolt terület.
• Kivéve: M0, M5 bevezetô szakasza (Könyves Kálmán körút és városhatár között), Gyáli út, Gyömrôi út, Nagykôrösi

út, Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet, Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

8. Csepel
• Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
• Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig”
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Övezet 3,5 t–6 t tgk. 6 t–12 t tgk. 12 t– 16 t tgk. 16 t–24 t tgk. 24 t– 32 t tgk. 32 t felett tgk

Buda 5000 8000 12000 20000 35000 60000  

Kelenvölgy 5000 8000 12000 20000 35000 60000  

Pest 5000 8000 12000 20000 35000 60000  

Dél-Pest 5000 8000 12000 20000 35000 60000

Övezet 7,5 t–12 t tgk. 12 t–16 t tgk. 16 t–24 t tgk. 24 t–32 t tgk. 32t felett tgk.

Pesterzsébet 7000 9000 15000 30000 50000

Övezet 12 t–16 t tgk. 16 t–24 t tgk. 24 t–32 t tgk. 32t felett tgk.   

Észak-Buda 8000 12000 20000 35000  

Hegyvidék 8000 12000 20000 35000  

Dél-Buda 8000 12000 20000 35000  

Észak-Pest 8000 12000 20000 35000  

Közép-Pest 8000 12000 20000 35000  

Kelet-Pest 8000 12000 20000 35000  

Dél-Pest 8000 12000 20000 35000

Csepel 8000 12000 20000 35000

Övezet 3,5 t–6 t tgk. 6 t–12 t tgk. 12 t–16 t tgk. 16 t–24 t tgk. 24 t–32 t tgk. 32t felett tgk.   

Korl.forg.közút 5000 8000 15000 25000 40000 60000

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Korlátozott forgalmú közutak

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.”

5. számú melléklet a 74/2007 (XII. 28.) Fôv. Kgy rendelethez

„10. számú melléklet a 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
Korlátozott forgalmú övezetek havi behajtási díjai

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendeletmódosítást a Fôvárosi Közgyûlés
1441/2007. (IX. 27.) Fôv.Kgy.h. számú határozata, Bu-
dapest Fôváros XIII. kerületi Önkormányzat várokozási
övezet kiterjesztésére vonatkozó kezdeményezése, az
adatvédelmi biztos észrevétele, illetve egyéb pontosítá-
sok indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A gazdálkodói behajtási hozzájáruláshoz korábban
nem kapcsolódott behajtási díj. Az elmúlt idôszak ta-
pasztalatai azt igazolták, hogy a kiadott nagyszámú hoz-
zájárulás korlátozására van szükség, ami a behajtási díj
bevezetésével megoldható.

A 2. §-hoz

A R. hatálybalépése óta eltelt idôszakban bebizonyo-
sodott, hogy a védett övezetekbe érvényes ideiglenes
behajtási-várakozási hozzájárulás 30, illetve 90 napos
idôkorlátja sok esetben nem elegendô, mivel az építkezé-
sek (pl. Mátyás-templom a Budai Vár védett övezetében)
több évig is eltarthatnak. Az ideiglenes behajtási-várako-
zási hozzájárulás díjának emelésével elérhetô, hogy a
kérelmezôk csak a szükséges idôre igényeljenek hozzá-
járulást.

A 3. §-hoz

A központi államigazgatási szervek regionális átszer-
vezése kapcsán a Fôvárosi Közlekedési Felügyelet neve
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságra változott.

A 4. §-hoz

A korlátozott forgalmú övezetekben a tehergépkocsik
közlekedése van korlátozva. A rendelet által kijelölt zó-
nákba a megengedett legnagyobb össztömeget megha-
ladó tehergépkocsik csak behajtási hozzájárulással és
célforgalomi céllal hajthatnak be, így megszûnik az
átmenôforgalom, összességében csökken a forgalom, ja-
vul az életminôség, csökken a levegôszennyezés és zaj-
terhelés, valamint kevésbé rongálódnak a közutak.

Meghatározásra kerülnek a korlátozott forgalmú öve-
zetek és a korlátozott forgalmú utak, a behajtásra jogosí-

tó hozzájárulások, illetve a hozzájárulások kedvezmé-
nyezetti köre.

Az 5. §-hoz

A rendôrség 2008. január 1-tôl történô átszervezésé-
vel az ORFK Rendészeti Biztonsági Szolgálat neve ismét
Készenléti Rendôrség lesz, míg a határôrség egyesül a
rendôrséggel, így a Budapesti Határôr Igazgatóság neve
ORFK Repülôtéri Rendôri Igazgatóságra módosul ame-
lyek indokolják a Rendvédelmi szervek és a Fôvárosi
Közterület-felügyelet behajtási és várakozási hozzájáru-
lása kedvezményezetti körének pontosítását is.

A 6. §-hoz

A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behaj-
tási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-
várakozási hozzájárulás, az egészségügyi behajtási-vára-
kozási hozzájárulás, a lakossági várakozási hozzájárulás,
a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, valamint az
egészségügyi várakozási hozzájáruláshoz igazoló matri-
ca is kapcsolódik. A paragrafus a hozzájárulás és a hoz-
zájárulást igazoló matrica használatát és az azokon fel-
tüntetett adatokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

A fôpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások
eljárási rendjét szabályozza.

A 8. §-hoz

A hozzájárulások a közterület-felügyelô által történô
ellenôrzésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A hozzájárulások kiadásakor, a megrongálódott, elve-
szett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulások cse-
réjekor fizetendô költségtérítés összegét szabályozza.

A 10. §-hoz

A hozzájárulások után fizetendô behajtási, illetve be-
hajtási-várakozási díjakat tartalmazza. Környezetvédel-
mi szempontokat figyelembe véve a védett övezetekbe
szóló gazdálkodói behajtási hozzájárulás, áruszállítási
behajtási hozzájárulás és közhasznú áruszállítási behaj-
tási hozzájárulás behajtási díjából, a szervizszolgáltatási
behajtási-várakozási hozzájárulás, az ideiglenes behajtá-
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si-várakozási hozzájárulás és a behajtási-várakozási díjá-
ból, valamint a korlátozott forgalmú övezetekbe szóló
behajtási hozzájárulás behajtási díjából kedvezmény ille-
ti meg a kérelmezôt, ha a gépjármû Euro 3-as, vagy an-
nál jobb kategóriának felel meg.

A 11. §-hoz

A személyes adatok kezelésére és védelmére vonatko-
zó jogszabályokat figyelembe véve az üzemképtelen jár-
mûvek tárolásakor csak a közterület-használati hozzájá-
rulás számát kell a gépjármûre kiírni.

A 12. §-hoz

A Hajógyári-sziget neve Óbudai-szigetre változott, így
a védett övezetek felsorolásánál pontosítás szükséges.

A 13. §-hoz

A védett övezetekbe érvényes hozzájárulások új díja-
it tartalmazza.

A 14.–16. §-okhoz

Budapest Fôváros XIII. kerülete Önkormányzatának
képviselô-testülete 133/2007. (IX.6.) Ö.K. számú határo-
zatával döntött a várakozási övezetek kiterjesztésérôl,
amely érinti a R. 3. sz. és 4. sz. mellékleteit. A meglévô

és a javasolt övezetek–amennyiben lehetôség volt rá – a
rendelet átláthatósága miatt összevonásra kerültek.

A 17.–20. §-okhoz

A R. 7. és 8. számú melléklete a korlátozott forgalmú
övezetek felsorolását és idôbeli hatályát tartalmazza. 
A 7. számú melléklet 2008. január 1-tôl 2008. február
29-ig hatályos, míg a 8. számú melléklet 2008. március
1-tôl lép hatályba.

A R. 9. és 10. számú melléklete a korlátozott forgalmú
övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulás után fize-
tendô havi behajtási díjakat tartalmazza. A 9. számú mel-
léklet 2008. január 1-tôl 2008. február 29-ig hatályos, míg
a 10. számú melléklet 2008. március 1-tôl lép hatályba.

A 21. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
nem tartalmazza a korlátozott forgalmú övezetekbe érvé-
nyes behajtási hozzájárulás fôpolgármester által történô
kiadását, ezért a rendelet 7. számú melléklet a Közgyû-
lés által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegy-
zéke V. Közúti közlekedés fejezet új ponttal egészül ki.

A 22. §-hoz

A rendelet és mellékleteinek hatálybalépésérôl ren-
delkezik.



A Fôvárosi Közgyûlés a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a to-
vábbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 79. § (2) bekezdés a) és b) pont-
jában, a 80. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel, és
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 108. §-ának végrehajtására az
alábbi rendeletet alkotja.

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Budapest Fôváros Önkor-
mányzata (a továbbiakban: Fôvárosi Önkormányzat) tu-
lajdonában és/vagy birtokában (használatában, kezelésé-
ben, stb.) lévô 

a) ingatlan vagyonra és az ahhoz kapcsolódó, Fôvá-
rosi Önkormányzatot megilletô vagyoni értékû jogokra
(a továbbiakban együtt: ingatlan vagyon), 

b) ingó vagyonra és az ahhoz kapcsolódó, Fôvárosi
Önkormányzatot megilletô vagyoni értékû jogokra (a to-
vábbiakban együtt: ingó vagyon), 

c) a tagsági jogot vagy hitelviszonyt megtestesítô ér-
tékpapírokra (a továbbiakban együtt: portfolió vagyon),

d) vagyoni értékû követelésekre és igényekre (a to-
vábbiakban együtt: várományi vagyon).

A Fôvárosi Önkormányzat ingatlan, ingó, portfolió és
várományi vagyona e rendelet vonatkozásában a továb-
biakban együttesen: fôvárosi vagyon. A fôvárosi vagyon
egyes elemei a továbbiakban: vagyontárgyak.

2. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben fog-
laltak kivételével – nem terjed ki a fôvárosi vagyonra vo-
natkozó, vagy azt érintô alábbi fôvárosi önkormányzati
rendeletekben szabályozott esetekre:

• a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô ön-
kormányzati lakások bérletérôl, a lakbérek
mértékérôl, valamint a Fôvárosi Önkormányzatot
megilletô bérlô-kiválasztási jogok hasznosításának
szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) sz. Fôv. Kgy.
rendelet,

• a Budapest Fôváros Önkormányzata tulajdonában
lévô önkormányzati bérlakások eladásának felté-
teleirôl szóló 33/1994. (VI. 10.) sz. Fôv. Kgy. ren-
delet,

• a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. 
(VI. 24.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakítá-
sáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jár-
mûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005.
(IV. 22.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a Hôsök tere közterület-használatáról és rendjérôl
szóló 33/2002. (VI. 21.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• Budapest fôváros közterületein a taxiállomások
létesítésérôl, használatának és üzemeltetésének
rendjérôl szóló 59/1999. (XI. 18.) sz. Fôv. Kgy.
rendelet,

• a Fôvárosi Önkormányzat mindenkori éves költ-
ségvetés rendelete, illetve forrásmegosztási rende-
lete,

• a kerületi önkormányzatok által a szennyvíz csator-
nahálózat-építés ösztönzésére igénybe vehetô
fôvárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.)
sz. Fôv. Kgy rendelet, 

• a kerületi önkormányzatok részére a csatornázott
földutak szilárd burkolattal történô kiépítésének
ösztönzésére adható fôvárosi céltámogatásokról
szóló 37/2000. (VII. 21.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a Budapest Fôváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége elôké-
szítésének, jóváhagyásának, megvalósításának
rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.) sz. Fôv. Kgy. ren-
delet,

• a Fôvárosi Információ-gazdálkodási Alapról szóló
86/2001. (XII. 20.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló, kerületi
önkormányzatok által igénybe vehetô fôvárosi tá-
mogatásról szóló 55/1997. (X. 17.) Fôv. Kgy. ren-
delet, 

• a Fôvárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap-
járól szóló 32/1996. (VI. 21.) sz. Fôv. Kgy. rende-
let, 

• a Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható
támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás rend-
jérôl szóló 2/2005. (II. 10.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a Fôvárosi Stratégiai Alap mûködési rendjérôl szó-
ló 60/2000. (XI. 30.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a fôvárosi zöldterületek és zöldfelületek használa-
táról szóló 10/2005. (III. 8.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi
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jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VI. 12.) sz.
Fôv. Kgy. rendelet,

• a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közte-
rületek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995.
(X. 20.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a fôvárosi közterületek használatáról és a közterü-
letek rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.) sz. Fôv.
Kgy. rendelet.

(2) A kiemelt helyiségekkel és a kiemelt közterületek-
kel kapcsolatos egyes ügyekre – az (1) bekezdéstôl
eltérôen – e rendelet szabályai vonatkoznak, és ilyen
ügyekben

• a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VI. 12.) sz.
Fôv. Kgy. rendelet,

• a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közte-
rületek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995.
(X. 20.) sz. Fôv. Kgy. rendelet,

• a fôvárosi közterületek használatáról és a közterü-
letek rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.) sz. Fôv.
Kgy. rendelet

szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha e rendelet
63–67. §-ai, illetve 68–70. §-ai az adott kérdésben más-
ként nem rendelkeznek.

(3) A fôvárosi vagyonra vonatkozó vagy azt érintô, az
(1) és (2) bekezdésben felsorolt fôvárosi önkormányzati
rendeletekben nem szabályozott esetekben is – eltérô
rendelkezés hiányában – e rendelet szabályait kell meg-
felelôen alkalmazni.

A fôvárosi vagyon

3. §

(1) A fôvárosi vagyon forgalomképtelen és korlátozot-
tan forgalomképes törzsvagyonból, valamint a törzsva-
gyon körébe nem tartozó forgalomképes vagyonból áll.

(2) Forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalom-
képes törzsvagyon hitelfelvétel és kötvénykibocsátás
esetén fedezetül nem szolgálhat.

4. §

(1) Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyon-
tárgyak

a) a helyi közutak és mûtárgyaik és a helyi közút tar-
tozékai, a terek, parkok, valamint az egyéb közte-
rületek,

b) vizek és vízi közmûnek nem minôsülô közcélú ví-
zi létesítmények,

c) levéltári anyagok, tervtárak, térképtárak terv-, tér-
kép- és iratanyagai,

d) komp- és révátkelôhelyek, azok hajózást kiszolgá-
ló létesítményeivel együtt,

e) mindaz a vagyon, amelyet törvény vagy a Fôvárosi
Közgyûlés e rendeletével annak nyilvánít.

(2) A helyi közutak és mûtárgyaik, a terek, parkok tu-
lajdonjoga – az Ötv. 68/D. §-ának megfelelôen – a Fô-
városi Önkormányzat és a fôvárosi kerületi önkormány-
zatok között szerzôdéssel átruházható.

5. §

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
vagyontárgyak:

a) mûemlékek,
b) muzeális gyûjtemények és muzeális emlékek,
c) közmûvek,
d) középületek,
e) helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai,
f) köztemetôk,
g) sportpályák és sportcélú létesítmények,
h) védett természeti területek, valamint az erdôk,
i) az önkormányzati költségvetési szervek (intézmé-

nyek) használatában lévô olyan fôvárosi vagyon,
ami az alapító okiratukban meghatározott alaptevé-
kenységük ellátásához szükséges,

j) az önkormányzati gazdasági, illetve közhasznú tár-
saságok (a továbbiakban együtt: gazdasági társasá-
gok) használatában lévô fôvárosi vagyon,

l) mindaz a vagyon, melyet törvény vagy a Fôvárosi
Közgyûlés e rendeletével annak nyilvánít.

6. §

Forgalomképes vagyontárgyak – ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik – mindazon fôvárosi vagyontár-
gyak, amelyek nem tartoznak a 4–5. § szerinti törzsva-
gyon körébe.

7. § 

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv – ha jogsza-
bály eltérôen nem rendelkezik – indokolt esetben dönthet
a vagyontárgy forgalomképességének megváltoztatásáról.

(2) Amennyiben egy fôvárosi vagyontárgy forgalom-
képesség szerinti besorolása függ az adott vagyontárgy
(e rendelet 4–5. §-aiban felsorolt) funkciójától vagy jel-
legétôl is, úgy a forgalomképesség megváltoztatásával
egyidejûleg megfelelô módon (alapító okirat, társasági
vagy más szerzôdés, illetve a Fôvárosi Önkormányzat
vonatkozó rendeletének módosításával, stb.) rendelkezni
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kell – ha jogszabály nem tiltja – a vagyontárgy ezen
funkciójának vagy jellegének a megváltoztatásáról is.

A tulajdonosi jogok gyakorlása

8. §

(1) A tulajdonosi jog gyakorlóját alapvetôen – az e
rendeletben foglalt kivételekkel – a vagyontárgy (ha a tu-
lajdonosi jog gyakorlása csak a vagyontárgy egy részére
vonatkozik, akkor a vagyonrész) forgalomképessége
(4–6.§) és értéke (9–10. §) alapján kell megállapítani.

(2) Amennyiben a fôvárosi vagyon egyes elemei for-
galomképesség szempontjából különböznek (a vagyon-
elem forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, illet-
ve forgalomképtelen vagyontárgyakat is tartalmaz), úgy
a tulajdonosi jogok gyakorlójának megállapítására a leg-
kevésbé forgalomképes vagyontárgy alapján a korláto-
zottan forgalomképes, illetve (ha a vagyon forgalomkép-
telen vagyontárgyat is tartalmaz) a forgalomképtelen 
vagyonra vonatkozó rendelkezéseket kell a kérdéses va-
gyon egészére alkalmazni.

(3) Az e rendelet II. részébe tartozó esetekben az
egyes különös eljárások szabályait (20–84. §) kell alkal-
mazni azzal, hogy amennyiben a vagyontárgy forgalom-
képességének és értékének megállapítása a különös sza-
bályok alapján is szükséges, úgy annak meghatározására
az általános rendelkezéseket (1–18. §) kell alkalmazni.

(4) A kiemelt fejlesztésekre illetve a kiemelt fôvárosi
vagyonra vonatkozó, vagy azt érintô esetekben az e ren-
delet II. részének II. fejezetében meghatározott szabályo-
kat (57–84. §) kell alkalmazni azzal, hogy az I. rész és a
II. rész I. fejezetének rendelkezéseit a II. rész II. fejeze-
tében nem szabályozott esetekben kell alkalmazni.

(5) A tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározása
szempontjából az adott joggyakorlással érintett vala-
mennyi vagyontárgy (vagyontömeg) összértéke az irány-
adó a vagyontárgyak együttes értékesítése, illetve hasz-
nosítása során,

a) ha a vagyontömeg elidegenítése, illetve hasznosítá-
sa egy eljárás keretében csak egyetlen természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság részére, vagy konzorcium ese-
tén a kijelölt képviselô által vezetett konzorciumi
tagok részére történik, vagy

b) ha a vagyontömeg elidegenítése, illetve egyéb módon
történô hasznosítása egyidejû döntésekkel, de több
eljárás keretében, több személy részére történik.

(6) A portfolió vagyon körében egyedi értékesítésnek
kell tekinteni a több gazdasági társaságban meglévô ön-
kormányzati részesedések egy szerzôdés keretében tör-

ténô értékesítését, vagy egy versenyeztetési eljárás kere-
tén belüli értékesítésre történô felajánlását.

(7) A Fôvárosi Önkormányzat által megszerzendô va-
gyon esetén az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára
az jogosult, aki a megszerzendô vagyon ellenértékéül
szolgáló fôvárosi vagyontárgy felett e rendelet 15–19. és
60. § szabályai szerint a tulajdonosi jogokat gyakorolja.
Ingyenes vagy kedvezményes megszerzés esetén pedig e
rendelet 41. §-át kell alkalmazni.

A fôvárosi vagyon értékének meghatározása 
és nyilvántartása

9. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat ingatlan vagyonát a
számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken és a ingat-
lanvagyon-kataszter nyilvántartásban meghatározott be-
csült értéken, az ingó vagyonát könyv szerinti értéken, a
portfolió és várományi vagyonát – amennyiben jogsza-
bály eltérôen nem rendelkezik – a számviteli politikában
meghatározott értéken tartja nyilván (a továbbiakban
együtt: nyilvántartott érték).

(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján több érték áll
rendelkezésre, úgy azok közül a legmagasabbat kell fi-
gyelembe venni.

10. §

(1) A fôvárosi vagyon értékesítésére, illetve hasznosí-
tására és megterhelésére, vagy egyéb tulajdonosi joggya-
korlásra irányuló döntést megelôzôen az adott vagyon-
tárgy értékét:

a) ingatlan és ingó vagyon esetén, amennyiben a nyil-
vántartott értéke a mindenkori költségvetési tör-
vényben meghatározott egyedi forgalmi értéket
nem éri el, és a hasznosítás során versenyeztetésre
nem kerül sor, úgy 12 hónapnál nem régebbi for-
galmi értékbecslés alapján, egyéb esetben a nyil-
vántartott értéke alapján;

b) a nyilvántartott értékkel nem rendelkezô egyéb in-
gatlan és ingó vagyon esetén 12 hónapnál nem ré-
gebbi forgalmi értékbecslés alapján;

c) tagsági jogot megtestesítô értékpapír esetén, ha az: 
– a tôkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 

(a továbbiakban: Tôkepiaci törvény) hatálya alá
tartozó, a Budapesti Értéktôzsdére bevezetett
kategóriában szereplô nyilvános értékpapír, s ar-
ra a Tôkepiaci törvény egyéb szabályai nem vo-
natkoznak, úgy a tôzsdei kereskedésben 30 nap-
tári napon belül, az egyes tôzsdei kereskedési
napok záróárfolyama alapján számított átlagér-
ték figyelembevételével;
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– a Tôkepiaci törvényben megjelölt ajánlattételi
szabályok figyelembevételével, a Tôkepiaci tör-
vény ezen szakaszaiban megjelölt értékpapírok
vonatkozásában a törvényben meghatározott át-
lagárfolyam alapján;

– egyéb, nem a Tôkepiaci törvény hatálya alá tar-
tozó, de nyilvános ajánlattétel alá esô értékpapír
esetén a nyilvános ajánlatban foglaltak alapján;

d) egyéb társasági részesedés esetén 12 hónapnál nem
régebbi üzleti értékelés alapján;

e) hitelviszonyt megtestesítô értékpapír esetén a nyil-
vántartott értéke alapján;

nettó értéken kell meghatározni.

(2) Amennyiben a vagyontárgy vonatkozásában ren-
delkezésre áll 12 hónapnál régebben, de 3 évnél nem ré-
gebben készült forgalmi értékbecslés, akkor a döntéshez
annak aktualizált változata is elfogadható. Amennyiben
az ingatlan értékét befolyásoló lényeges körülmények
nem változtak, úgy a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv
döntése alapján 12 hónapnál régebben, de 3 évnél nem
régebben készült forgalmi értékbecslés is elfogadható.

(3) Amennyiben az adott vagyontárgyhoz hasonló pa-
raméterekkel rendelkezô másik vagyontárgyról 6 hónap-
nál nem régebben készült forgalmi értékbecslés áll ren-
delkezésre, úgy az abban foglalt értékek elfogadhatók.

(4) Fôvárosi vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként
gazdasági társaság, vagy egyesülés részére történô szol-
gáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított ér-
téken vehetô figyelembe.

Nyilvántartás, nyilvánosság

11. §

(1) A fôpolgármester jogosult – jogszabályi keretek
között – nyilvántartani és kezelni mindazon személyes
adatokat, amelyek a hasznosítás feltételeinek megállapí-
tása, illetve a tulajdonosi döntés meghozatala érdekében
szükségesek.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati va-
gyonnal történô gazdálkodással összefüggô – a nettó öt-
millió forintot elérô vagy azt meghaladó értékû – árube-
szerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelés-
re, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszió-
ba adásra vonatkozó szerzôdések megnevezését (típusát),
tárgyát, a szerzôdést kötô felek nevét, a szerzôdés értékét,
határozott idôre kötött szerzôdés esetében annak idôtar-
tamát, valamint az említett adatok változásait a szerzôdés
létrejöttétôl számított 60 napon belül a Fôpolgármesteri
Hivatal www.budapest.hu internetes portálján közzé kell
tenni, továbbá ilyen irányú kérelemre –az önköltségi ár

megfizetésével – papír alapon is ki kell adni. A köz-
zétételrôl és a kiadásról a fôpolgármester gondoskodik.

Leltár

12.§

(1) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô esz-
közöket a vagyonvédelem biztosítása érdekében minden
évben leltározni kell.

(2) Az eszközök – kivéve az immateriális javakat, a
követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a beruházási
elôleget, a bankszámlákat és az aktív pénzügyi elszámo-
lásokat) – leltározását mennyiségi felvétellel, a csak ér-
tékben kimutatott eszközök (immateriális javak, a köve-
telések, az idegen helyen tárolt, letétbe helyezett, va-
gyongazdálkodásban lévô értékpapírok, illetve demateri-
alizált értékpapírok és bankszámlák) és a források leltá-
rozását egyeztetéssel kell végrehajtani.

(3) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelôen biz-
tosított és ellenôrzött, valamint a Fôvárosi Önkormány-
zat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv az
eszközökrôl és azok állományában bekövetkezett válto-
zásokról folyamatosan részletezô nyilvántartást vezet
mennyiségben és értékben, akkor a (2) bekezdés szerinti
mennyiségi felvétellel történô leltározást a leltározási és
leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon két-
évenként kell kötelezôen végrehajtani.

(4) A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplô,
használt és használatban lévô készleteket, kis értékû
immateriális javakat, tárgyi eszközöket a Fôvárosi Ön-
kormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv 
és közhasznú társaság saját döntése alapján a leltározási
és leltárkészítési szabályzatában meghatározott módon
és gyakorisággal, de legalább háromévenként leltározza.

Vagyonkimutatás

13. §

(1) Az éves zárszámadáshoz a költségvetési év záró-
napján a vagyonállapotról – az Áht. 118. §-ának (2) be-
kezdés c) pontjában meghatározott – vagyonkimutatást
kell készíteni, amely a Fôvárosi Önkormányzat és intéz-
ményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezett-
ségeit) mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérleg alapján, a
tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök eseté-
ben arab számmal, az egyéb eszköz- és forráscsoportok
esetében római számmal jelzett tételek szerinti tagolásban
tartalmazza a Fôvárosi Önkormányzat vagyonát törzsva-
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gyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes),
illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon részletezésben,
a vagyon kezelését végzô ágazatokra, valamint a Fôpol-
gármesteri Hivatal szervezeti egységeire megbontva.

(3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdésében foglalta-
kon kívül tartalmazza

– a „0”-ra leírt, de használatban lévô, illetve haszná-
laton kívüli eszközök mennyiségét, bruttó értékét,
ágazatonként összesítve,

– a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô, a kü-
lön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott
eszközök állományát (a szakmai nyilvántartások-
ban szereplô képzômûvészeti alkotásokat, régésze-
ti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyûjtemé-
nyeket, kulturális javakat) mennyiségben,

– a mérlegben értékkel nem szereplô kötelezettsége-
ket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos függô kötelezettségeket tételesen.

(4) A vagyonkimutatás külön fejezetben tartalmazza
törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forga-
lomképes vagyon), valamint törzsvagyonon kívüli egyéb
vagyon bontásban

– a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában, valamint a
fôvárosi önkormányzati költségvetési szervek
használatában, kezelésében, fenntartásában lévô
fôvárosi önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyont,
és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat vagyonke-
zelô, vagyongazdálkodó feltüntetésével, helyrajzi
számonként, bruttó és nettó értéken, valamint

– a tartós részesedések, a tartós hitelviszonyt meg-
testesítô és a forgóeszközök közé tartozó értékpa-
pírok állományát vagyongazdálkodóként tételesen,
névértéken és mérleg szerinti értéken.

(5) Biztosítani kell, hogy a vagyonkimutatásban sze-
replô adatok egyezzenek a könyvviteli mérlegben, illetve
a fôvárosi önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben
lévô, megfeleltethetô értékadatokkal.

(6) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszá-
molóhoz (zárszámadáshoz) csatolva a Fôvárosi Közgyû-
lés elé kell beterjeszteni. A Fôvárosi Közgyûlés a va-
gyonkimutatást határozattal fogadja el.

(7) A vagyonkimutatás tartalmi és szerkesztési köve-
telményeit ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

14. §

(1) A vagyonkimutatás alapját képezô nyilvántartások
létrehozásáról és folyamatos vezetésérôl, valamint a va-
gyonkimutatás összeállításáról, az éves költségvetési be-
számoló mérlegében, és az ingatlanok esetében az ingat-
lanvagyon-kataszterben szereplô, megfeleltethetô érték-

adatok egyezôségérôl, közzétételérôl a fôpolgármester
gondoskodik.

(2) A fôjegyzô, a fôvárosi önkormányzati költségveté-
si szerv és az önkormányzati vagyont kezelô, vagy azzal
gazdálkodó szerv vezetôje a vagyonkimutatás összeállí-
tásához legkésôbb a tárgyévet követô év február 28-ig
köteles adatot szolgáltatni.

Rendelkezés a fôvárosi vagyonnal

15. §

Forgalmi értéktôl függetlenül, a fôvárosi vagyont csak
olyan ajánlatot tevô, illetve kérelmezô szervezet vagy
személy részére lehet értékesíteni, tulajdonba, bérbe,
használatba, vagyonkezelésbe vagy vagyongazdálkodás-
ba adni, amelynek a képviselôje, illetve aki büntetôjogi
felelôssége tudatában írásban nyilatkozik arról, hogy a
Fôvárosi Önkormányzat felé nincs három hónapnál ré-
gebben lejárt tartozása, kivéve, ha a tartozás jogosultja-
ként eljáró szerv a tartozás késôbbi idôpontban történô
megfizetéséhez írásban hozzájárult.

Forgalomképtelen törzsvagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlása

16. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat forgalomképtelen va-
gyona felett a tulajdonosi jogokat – a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – a Fôvárosi Közgyûlés gyakorolja.

(2) A Gazdasági Bizottság  a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. 
(III. 26.) sz. Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)
6. sz. melléklete szerint illetékes szakmai bizottság elô-
zetes hozzájárulásával dönt a forgalomképtelen vagyon
tulajdonjogot nem érintô hasznosítása, illetve egyébként
a tulajdonjogot nem érintôen a tulajdonosi jogok gyako-
rlása kérdésében, amennyiben a hasznosításra irányuló
szerzôdés idôtartama a 3 évet nem haladja meg.

(3) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken a felszíni építmények – kivéve taxiállo-
mások – továbbá a közmûvek, valamint az azokkal
összefüggô egyéb építmények létesítéséhez, bôvítéséhez,
áthelyezéséhez, valamint a már meglévô építmények
ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulaj-
donosi hozzájárulás megadása kérdésében a Városfej-
lesztési és Városképvédelmi Bizottság dönt.

(4) A (3) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulás
megadását – közmûvek létesítése kivételével – jogszabá-
ly eltérô rendelkezése hiányában, a Városfejlesztési és

2250 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2007. december 28.



Városképvédelmi Bizottság ellenszolgáltatás biztosí-
tásához kötheti.

(5) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô köz-
területeken taxiállomás létesítéséhez, bôvítéséhez és
áthelyezéséhez szükséges, valamint a taxiállomásokon
létesítendô szolgáltató- és hirdetôberendezéssel, vala-
mint utcabútorral kapcsolatos építési engedélyhez elôírt
tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében a Gaz-
dasági Bizottság dönt.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

17. §

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felett a
tulajdonosi jogokat 

a) 800 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érôen a Gazdasági Bizottság az SZMSZ 6. sz. mel-
léklete szerint illetékes szakmai bizottság elôzetes
hozzájárulásával,

b) 800 millió forint egyedi forgalmi értéket elérôen,
vagy azt meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés gya-
korolja.

Forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása

18. §

A forgalomképes vagyontárgyak tekintetében a tulaj-
donosi jogokat 

a) 1,5 milliárd forint  egyedi forgalmi értéket el nem
érôen a Gazdasági Bizottság,

a) 1,5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket elérôen,
vagy azt meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés
gyakorolja.

19. §

Forgalomképes vagyontömeg együttes értékesítés
esetén 2,5 milliárd forint együttesen számított értékig az
értékesítésrôl a Gazdasági Bizottság dönt, feltéve, hogy
az együttesen értékesített vagyontárgyak egyikének
értéke sem haladja meg a 1,5 milliárd forintot.

II. RÉSZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

Egyes külön eljárások

Közbeszerzés

20. §

(1) Ha a vagyon megszerzése a közbeszerzésekrôl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
hatálya alá tartozik, a Fôvárosi Önkormányzat és szervei
Közbeszerzési Szabályzatának megfelelôen, az SZMSZ
alapján és szabályai szerint a közbeszerzési eljárásban
döntésre jogosult szerv dönt ezen vagyon megszerzésrôl. 

(2) Amennyiben a fôvárosi vagyon hasznosítására
közbeszerzési eljárásban kerül sor (a vagyon haszno-
sítása a beszerzés ellenértékeként, illetve az ellenérték
részeként szerepel), és az eljárásra a közbeszerzés
szabályait kell alkalmazni, úgy a vagyon hasznosításáról
az (1) bekezdésben meghatározott szerv dönt.

(3) Az e rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt
szervezeteknek, az ott meghatározott szolgáltatások kö-
rében – a Kbt. vonatkozó rendelkezése alapján – kizá-
rólagos joguk van.

(4) Kizárólagos jogot a Fôvárosi Közgyûlés egyéb
rendelettel is alapíthat, e rendelet 3. számú mellékletének
egyidejû módosításával.

(5) A kizárólagos joggal rendelkezô szervezetek e
jogosultsága nem értelmezhetô kiterjesztôen.

Önkormányzati feladat- és hatáskörök változása

21. §

Értékhatártól függetlenül a Fôvárosi Közgyûlés
hatáskörébe tartozik a Fôvárosi Önkormányzat feladat-
és hatáskörének változásával összefüggésben a feladat
ellátásához szükséges vagyon más önkormányzat vagy
állami szerv részére történô átadását, illetve ezen
szervektôl történô átvételét szolgáló megállapodás
jóváhagyása.

2007. december 28. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2251



2252 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2007. december 28.

A fôvárosi vagyon versenyeztetésére 
vonatkozó szabályok

22. §

(1) A fôvárosi vagyon értékesítése, a vagyon feletti
vagyonkezelés (27–39. §) jogának, a vagyon használatá-
nak, illetve a hasznosítás jogának átengedése  a min-
denkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi
forgalmi értéket meghaladó értékû vagyon tekintetében a
legjobb ajánlattévônek versenyeztetés alkalmazásával
történik, ha törvény eltérôen nem rendelkezik. 

(2) Amennyiben a fôvárosi vagyon (1) bekezdés szer-
inti hasznosítására közbeszerzési eljárásban kerül sor 
(a vagyon hasznosításával kapcsolatos egyes jogok áten-
gedése a beszerzés ellenértékeként, illetve az ellenérték
részeként szerepel), úgy a közbeszerzési eljárás – a külön
jogszabályokban a közbeszerzésekre elôírt szabályok
érvényesülésére tekintettel – e rendelet vonatkozásában
versenyeztetésnek minôsül.  

(3) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait
(figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra is), ha:

a) a bérbeadás, használatba adás, vagyonkezelésbe
adás államháztartási körbe tartozó szervezet, vagy
jogszabályban elôírt önkormányzati feladatot ellátó
gazdálkodó szervezet javára történik;

b) ingatlancserére kerül sor, amennyiben külön jogsz-
abály – ide nem értve az önkormányzati rendele-
tet – a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési
jogot védetté nyilvánítással vagy más módon kor-
látozza és az ellenszolgáltatás is ingatlan;

c) a vagyonkezelô Ötv. 80/A. § (5) bekezdés szerinti
kijelölése esetén; 

d) a vagyon forgalmi értéke nem éri el a mindenkori
költségvetési törvényben meghatározott érték-
határt; 

e) az Áht. versenyeztetési szabályainak alkalmazása
alól törvény kivételt tesz.

(4) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a (3) be-
kezdésben felsorolt esetekben is köteles megvizsgálni a
versenyeztetés lehetôségét, és ilyen esetekben is dönthet
a versenyeztetés lefolytatásáról.

23. §

(1) A versenyeztetés módjáról, fôbb feltételeirôl és
annak eredményérôl a tulajdonosi jogokat gyakorló
szerv (kiíró) dönt, a versenyeztetési eljárás lebonyolí-
tásával a kiíró képviselôjeként más személy vagy szerv
(a kiíró képviselôje) is megbízható. A kiíró képviselôje a
versenyeztetés lebonyolításának egyéb, technikai sza-
bályait – e rendelet keretei között és a kiíró feltételeinek

figyelembevételével – maga állapítja meg és felelôs a
versenyeztetés szabályszerûségéért. Megbízása – a kiíró
döntésétôl függôen – kiterjedhet (meghatalmazás alap-
ján, a kiíró nevében és képviseletében eljárva) a nyertes-
sel kötendô szerzôdés aláírására is.

(2) A versenyeztetési eljárás módjai:
a) pályázati eljárás, mely lehet nyilvános vagy zárt-

körû, 
b) árverés, mely lehet nyilvános vagy zártkörû, 
c) portfolióvagyon zártkörû elhelyezése,
d) versengô ajánlatkérés, legalább két ajánlat be-

kérésével.

(3) Másik versenyeztetési eljárási módra való áttérésre
csak a folyamatban lévô eljárás sikertelensége miatti
lezárást követôen, a kiíró döntése alapján van lehetôség.  

(4) A versenyeztetési eljárás alapvetôen nyilvános.
Nyilvános versenyeztetés helyett kizárólag akkor írható
ki zártkörû versenyeztetés, ha

a) az eljárás tárgyául szolgáló fôvárosi vagyon jel-
lege, jelentôsége, valamint annak leghatékonyabb
értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos felada-
tok megoldása elôre meghatározott ajánlatot tevôk,
befektetôk, illetôleg társasági partnerek részvételét
teszi szükségessé, 

b) a Fôvárosi Önkormányzat érdeke, különösen a
közszolgáltatás ellátása vagy az üzleti titok
megóvása azt indokolttá teszik, 

c) a teljesítésre csak meghatározott ajánlatot tevôk
képesek.

24. §

(1) A kiíró, illetve képviselôje (a továbbiakban együtt:
kiíró) a versenyeztetési eljárás során valamennyi ajánla-
tot tevô számára egyenlô esélyt köteles biztosítani az
ajánlat megtételéhez szükséges információhoz hoz-
záférés és az alkalmazott versenyfeltételek megismerése
tekintetében. A kiíró a versenyeztetés feltételeit úgy
köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlatot
tevôk megfelelô ajánlatot tehessenek és a szabálysz-
erûen, idôben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók
legyenek.

(2) Minden ajánlatot tevônek joga van a kiíró által
rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hoz-
záférni. Ennek keretében az ajánlatot tevô számára –
lehetôség szerint – hozzáférhetôvé kell tenni minden
olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az
üzleti életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy az
ajánlatot tevônek lehetôsége nyíljék megalapozott aján-
lattételre.



25. §

A versenyeztetési eljárás nyertese az, aki a kiírásban
foglalt szempontoknak, illetve a Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével összességében
a legmegfelelôbb ajánlatot tette (legjobb ajánlattevô). 

26. §

A versenyeztetési eljárás lefolytatásának eredménye-
ként megkötött szerzôdést meghosszabbítani, vagy
ugyanazon személlyel újabb határozott idôtartamú
szerzôdést kötni csak a korábbiaktól független új ver-
senyeztetést követôen lehet, kivéve, ha a korábbi ver-
senykiírásban a szerzôdés meghosszabbításának, illetve
az újabb határozott idejû szerzôdés megkötésének
lehetôsége szerepel.

Vagyonkezelés

27. §

(1) A fôvárosi forgalomképes és korlátozottan forga-
lomképes vagyon önkormányzati közfeladat átadásához
kapcsolódó vagyonkezelésbe adására, illetve  a vagyon-
kezelésben lévô fôvárosi vagyonra ezen címben foglal-
takat kell alkalmazni. Forgalomképtelen vagyonra,
továbbá önkormányzati lakóépületre és vegyes rendel-
tetésû épületre, illetve társasházban lévô önkormányzati
lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vagy-
onkezelôi jog nem létesíthetô.

(2) A vagyonkezelôt – ha jogszabály eltérôen nem
rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a
tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem
idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagy-
onkezelôi jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.

(3) A fôvárosi vagyont szerzôdés alapján kezelô
szervek a szerzôdésben meghatározott jogaikat e ren-
delettel összhangban gyakorolják.

28. §

(1) A vagyonkezelô köteles:
a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,
b) teljesíteni a fôvárosi vagyonnal kapcsolatos nyil-

vántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget,
c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a

bevételekben megtérülô értékcsökkenés összegé-
nek felhasználásáról évente elszámolni,

d) teljesíteni a vagyonkezelési szerzôdésben vállalt,
illetve jogszabály alapján fennálló egyéb kötele-
zettségeket.

(2) A vagyonkezelô a vagyonkezelési szerzôdés
alapján gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsola-
tokban megilletô jogokat és teljesíti a tulajdonos ilyen
kötelezettségeit.

(3) A vagyonkezelôi jog ugyanazon vagyontárgyra –
meghatározott hányadok szerint – több vagyonkezelôt is
megillethet. Ilyen esetben a vagyontárgy birtoklásának,
használatának szabályait, az egyes vagyonkezelôket
megilletô jogokat és kötelezettségeket a vagyonkezelési
szerzôdéseknek részletesen és egymástól egyértelmûen
elkülönítve kell tartalmazniuk.

29. §

A vagyonkezelô köteles gondoskodni a fôvárosi vagy-
on értékének megôrzésérôl, állagának megóvásáról,
üzemképes állapotának fenntartásáról.

30. §

(1) A vagyonkezelôi jogot az Áht. és az Ötv.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelôen pályázat útján
ellenérték fejében, illetve kijelöléssel lehet megszerezni.
A vagyonkezelôi jog kijelöléssel kizárólag ingyenesen
szerezhetô meg.

(2) A pályázat kiírásáról, a pályázati feltételek
meghatározásáról és a pályázat eredményének megál-
lapításáról a Fôvárosi Közgyûlés dönt.

(3) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejûleg
büntetôjogi felelôssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy
nem áll csôd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás
alatt, és nincs olyan lejárt esedékességû köztartozása,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat felé 3 hónapnál ré-
gebbi tartozása, amelyek megfizetésére nem kapott ha-
lasztást, valamint teljesítenie kell mindazt, amit törvény
a pályázat benyújtásának feltételeként határoz meg.

31. §

(1) A vagyonkezelési szerzôdést írásba kell foglalni.

(2) A vagyonkezelési szerzôdésnek – figyelembe véve
az adott vagyontárgy sajátos jellegét, valamint az ahhoz
kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia
kell különösen az alábbiakat:

a) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos
megjelölését,

b) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a
vagyonnal való folyamatos, valamint a vagy-
onkezelôi jog megszûnése következtében fennálló
elszámolást, továbbá az Áht. 105/B. § (1) g) pont-
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jában meghatározott, a Fôvárosi Önkormányzat
költségvetését megilletô bevételek, illetve a költ-
ségek és a ráfordítások elkülönítésének módját,

c) annak rögzítését, hogy a vagyonkezelô a Fôvárosi
Önkormányzat versenyeztetésre vonatkozó szabá-
lyait (22–26. §) megismerte és magára nézve köte-
lezô érvényûnek ismeri el,

d) ingatlan esetében a környezetkárosítást kizáró nyi-
latkozatot, amelynek értelmében a vagyonkezelô
felel a károsodástól mentes környezeti állapot meg-
ôrzéséért,

e) a szerzôdés megszûnése esetén a felek által teljesí-
tendô szolgáltatásokat, beleértve az ilyenkor szük-
séges elszámolást is,

f) amennyiben jogszabály a vagyonkezelési szerzô-
dés hatálybalépését valamely szerv vagy személy
hozzájárulásához köti, a szerzôdés mellékleteként
az adott nyilatkozatot.

(3) Amennyiben a vagyonkezelôi jog megszerzésének
és gyakorlásának ellenértéke meghatározott pénzösszeg,
azt a vagyonkezelési szerzôdésben foglaltaknak meg-
felelôen egy összegben vagy meghatározott rendszer-
ességgel kell megfizetni.

(4) Az ellenértékként végzett tevékenység hónapok-
ban vagy években meghatározott idôtartamra esô, pénz-
ben kifejezett értékét a vagyonkezelési szerzôdésnek tar-
talmaznia kell. Ellenértékként végzett tevékenységnek
minôsül különösen: a vagyonkezelésbe vett vagyontár-
gyak értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok érté-
két növelô felújítás, beruházás, továbbá az üzemeltetési
költségek körébe nem tartozó állagvédelem.

(5) A (4) bekezdés szerint elvégzett tevékenység érté-
két a vagyonkezelônek bizonylatokkal – így különösen
elôzetes tételes költségvetéssel és számlákkal – kell iga-
zolnia, és arról a vagyonkezelési szerzôdésben meghatá-
rozott módon és gyakorisággal, de legalább évente a
Fôvárosi Közgyûlés részére be kell számolnia. A fôpol-
gármester köteles a tevékenység helyszínén az elvégzett
munkákat ellenôrizni.

(6) Amennyiben a vagyonkezelôi jog megszerzésé-
nek, illetve gyakorlásának ellenértéke részben vagy
egészben a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyon végzett
(4) bekezdés szerinti tevékenység, a vagyonkezelési
szerzôdésben rögzíteni kell, hogy a vagyonkezelô az e te-
vékenységgel összefüggô általános forgalmi adó össze-
gét a Fôvárosi Önkormányzat számára megtéríti.

32. §

(1) A vagyonkezelésben lévô fôvárosi vagyon bér-
beadására ezen rendelet rendelkezéseit (beleértve a ver-

senyeztetésre vonatkozó 22–26. § szabályait is) azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérbeadással kapcso-
latos jogokat (így pl. a versenyeztetési eljárás kiírása,
lebonyolítása, eredményének megállapítása, a bérleti
szerzôdés megkötése, stb.) a vagyonkezelô gyakorolja.

(2) A vagyonkezelô a vagyonkezelési szerzôdése
lejártánál hosszabb kötelezettséget a vagyonkezelésébe
adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat, kivéve, ha
ehhez a Fôvárosi Önkormányzat elôzetesen hozzájárult.

33. §

(1) A vagyonkezelôt, a vagyonkataszter hiteles veze-
tése érdekében – ezen rendelet szabályai szerint – adat-
szolgáltatási kötelezettség terheli a Fôvárosi Önkor-
mányzat felé.

(2) A vagyonkezelô, a vagyonkezelési szerzôdés idô-
tartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni a
Fôvárosi Önkormányzatot:

a) ha ellene csôd- vagy felszámolási eljárás, helyi
önkormányzatnál adósságrendezési eljárás indult,

b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy
a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló bírósági
vagy hatósági intézkedésre került sor,

c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak
megfizetésére nem kapott halasztást,

d) ha ellene végrehajtási eljárás indult,
e) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcso-

latos tájékoztatási kötelezettséget jogszabály, vagy
a vagyonkezelési szerzôdés elôírja.

34. §

(1) A vagyonkezelôt megilletô jogok gyakorlását,
annak szabályszerûségét, célszerûségét az Áht. 105/B. §
(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a fôpol-
gármester ellenôrzi a vagyonkezelô által elkészített rés-
zletes írásbeli jelentés, beszámoló, illetve elszámolás
alapján, amit minden olyan szerzôdésrôl kérhet, amely a
kezelt vagyon értékének a vagyonkezelôi szerzôdésben
meghatározott százalékát meghaladja.

(2) A tulajdonosi ellenôrzés célja a fôvárosi vagyon-
nal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében
különösen: a fôvárosi önkormányzati vagyonnyilván-
tartás hitelességének, teljességének és helyességének
biztosítása, továbbá a jogszerûtlen, szerzôdésellenes,
vagy a tulajdonos érdekeit sértô, illetve a Fôvárosi Ön-
kormányzatot hátrányosan érintô vagyonkezelési intéz-
kedések feltárása és a jogszerû állapot helyreállítása.



35. §

(1) A fôpolgármester a tulajdonosi ellenôrzés kereté-
ben jogosult:

a) az ellenôrzött szerv fôvárosi önkormányzati tulaj-
donba tartozó, vagyonkezelésében álló ingatlan te-
rületére belépni,

b) az ellenôrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és
más dokumentumokba, elektronikus adathordozón
tárolt adatokba – a külön jogszabályokban megha-
tározott adat- és titokvédelmi elôírások betartásá-
val – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, il-
letve tanúsítványt készíttetni, ennek érdekében a
vagyonkezelô szerv irodai helyiségeibe belépni, és
ott tartózkodni,

c) az ellenôrzött vagyonkezelô vezetôjétôl és bármely
alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosí-
tást, információt kérni.

(2) A fôpolgármester a tulajdonosi ellenôrzés során 
a) jogait úgy gyakorolja, hogy az ellenôrzött vagy-

onkezelô tevékenységét és rendeltetésszerû mûkö-
dését a lehetô legkisebb mértékben zavarja,

b) tevékenységének megkezdésérôl az ellenôrzött
vagyonkezelô vezetôjét az ellenôrzés megkezdése
elôtt legalább 15 nappal tájékoztatja,

c) megállapításait tárgyszerûen, a valóságnak
megfelelôen ellenôrzési jelentésbe foglalja és a je-
lentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az
ellenôrzött vagyonkezelô vezetôjének megküldi.

36. §

(1) Az ellenôrzött vagyonkezelô, illetve képviselôje
jogosult:

a) az ellenôrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenôrzés megállapításait megismerni, a jelen-

téstervezetre észrevételt tenni.

(2) Az ellenôrzött vagyonkezelô, illetve képviselôje
köteles:

a) az ellenôrzés végrehajtását elôsegíteni, abban
együttmûködni,

b) az ellenôrzést végzô részére szóban vagy írásban a
kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot
megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosí-
tani,

c) az ellenôrzést végzô kérésére a rendelkezésre bo-
csátott dokumentáció (iratok, okmányok, adatok)
teljességérôl nyilatkozni,

d) az ellenôrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges
egyéb feltételeket megteremteni,

e) az ellenôrzés megállapításai, javaslatai alapján tett
intézkedéseirôl a Fôvárosi Önkormányzatot tájé-
koztatni.

37. §

A fôpolgármester az adott évben elvégzett tulajdono-
si ellenôrzésének legfontosabb megállapításairól, össze-
foglaló jelentésben – a tárgyévet követô év március 31-
ig – tájékoztatja a Fôvárosi Közgyûlést, költségvetési be-
számoló benyújtásával egyidejûleg.

38. §

A vagyonkezelô súlyos szerzôdésszegése esetén, illet-
ve, ha az ellenôrzô tevékenységet akadályozza, a Fô-
városi Közgyûlés a szerzôdést azonnali hatállyal fel-
mondhatja.

39. §

A vagyonkezelési szerzôdés részleges megszûnése,
vagy a vagyonkezelési szerzôdés hatálya alá tartozó va-
gyontárgyak körének megváltozása esetén a vagyonke-
zelô a változás bekövetkezésétôl számított nyolc napon
belül köteles kezdeményezni a szerzôdés módosítását.

Vagyongazdálkodási szerzôdés

40. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat a vagyonával való gaz-
dálkodása körében a vagyontárgyainak  érték-, illetve ál-
lagmegóvását szolgáló ôrzésérôl, üzemeltetésérôl való
gondoskodás; a vagyon értékét növelô beruházás, felújí-
tás megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása; illet-
ve a fôvárosi bevételek növelését szolgáló hasznosítása
és/vagy értékesítése céljából megbízási, illetve vállalko-
zási szerzôdéseket   köthet (a továbbiakban együtt: va-
gyongazdálkodási szerzôdések). Ha a vagyongazdálko-
dási szerzôdés – az átadott vagyon jellegétôl és céljától
függôen – vagyonkezelôi jog (27–39. §) létesítését is ma-
gában foglalja (ún. vegyes szerzôdés), akkor a vegyes
szerzôdésben a vagyonkezelés és a vagyongazdálkodás
elemeit külön-külön kell nevesíteni; a vagyonkezelésbe
átadott vagyont és a rá vonatkozó szabályokat (27–39. §)
a vagyongazdálkodásba adott vagyontól, valamint annak
szabályaitól (40. §, 53–55. §)  egyértelmûen el kell  kü-
löníteni és a szerzôdés teljesítése során a két vagyoncso-
portra a vonatkozó eltérô szabályokat külön-külön kell
alkalmazni.

(2) 2,5  milliárd forint együttesen számított értéket el
nem érôen – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a
Gazdasági Bizottság dönt a vagyongazdálkodási szer-
zôdés megkötésérôl, feltéve, hogy vagyongazdálkodásra
együttesen átadott vagyontárgyak egyikének egyedi
értéke sem haladja meg a 1,5 milliárd forintot. Egyéb
esetben, különösen, ha a vagyongazdálkodási szerzôdés
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vagyonkezelôi jog létesítését is magába foglalja (vegyes
szerzôdés), döntésre  a Fôvárosi Közgyûlés jogosult.

(3) Amennyiben a vagyongazdálkodási szerzôdés a
Kbt. hatálya alá tartozik, úgy – a 20. § (1) bekezdésének
megfelelôen – az SZMSZ alapján a közbeszerzési eljá-
rásban döntésre jogosult szerv dönt a vagyongazdálko-
dási szerzôdés megkötésérôl. 

(4) A vagyongazdálkodási szerzôdés – a kizárólagos
joggal rendelkezô szervek kivételével – csak olyan
szervvel köthetô, amely a szerzôdésben vállalja a szer-
zôdést biztosító mellékkötelezettségek és/vagy a vagyon-
gazdálkodási szerzôdés idôtartamára megfelelô felelôs-
ségbiztosítás kikötését. 

(5) A vagyongazdálkodási szerzôdésben az önkor-
mányzati döntést figyelembe véve meg kell határozni az
ellenôrzéssel kapcsolatos eljárást, az ellenôrzési jogosít-
ványokat és rendelkezni kell az ellenôrzés végrehajtá-
sáról.

(6) A vagyongazdálkodási szerzôdésben a vagyon-
gazdálkodással megbízott szerv (a továbbiakban e sza-
kaszban: megbízott) megbízható azzal, hogy a tulaj-
donosi jogokat gyakorló szerv nevében és képviseletében
eljárva, e rendelet és a vagyongazdálkodási szerzôdés
keretei között 

a) gondoskodjon a vagyon ôrzésével, üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok más személyek, vagy szerve-
zetek igénybevételével történô elláttatásáról;

b) lebonyolítsa az értékesítést, illetve a hasznosítást
(az értékesítésrôl, hasznosításról szóló szerzôdéses
rendelkezések alapján és keretei között) oly mó-
don, hogy az értékesítés, hasznosítás módját, tar-
talmát és feltételeit meghatározza, a döntéshozatal-
hoz szükséges elôkészítô munkákat elvégezze és a
döntésre vonatkozó javaslatát a tulajdonosi jogot
gyakorló szerv elé terjessze; 

c) lebonyolítsa a versenyeztetést oly módon, hogy a
versenyeztetés jogszabályban elôírt feltételeinek
teljesülése esetén (a tulajdonosi jogokat gyakorló
szervnek a versenyeztetés lefolytatására vonatko-
zó, a vagyongazdálkodási szerzôdésben rögzített
döntése alapján és keretei között) az egyes ver-
senyeztetési eljárások módját, tartalmát és felté-
teleit meghatározza, az eljárást megindítsa, lefoly-
tassa és annak eredményére vonatkozó javaslatát a
tulajdonosi jogot gyakorló szerv elé terjessze;

d) aláírja (meghatalmazás alapján) a vagyontárgyak
értékesítésérôl, illetve hasznosításáról szóló szer-
zôdést;

e) ellássa a vagyontárgyakat érintô beruházási, felú-
jítási feladatokat.

(7) Amennyiben a vagyongazdálkodási szerzôdés alá-
írási meghatalmazást is tartalmaz, úgy a megbízott a

vagyontárgyak konkrét értékesítésérôl, vagy hasznosítá-
sáról szóló szerzôdés aláírására – e rendelet szabályainak
megfelelôen – kizárólag a tulajdonosi jogokat gyakorló
szervnek az adott szerzôdés jóváhagyásáról, megköté-
sérôl szóló tulajdonosi döntését követôen, a vagyongaz-
dálkodási szerzôdésben kapott meghatalmazás alapján és
keretei között jogosult. 

(8) A vagyongazdálkodási szerzôdésben a felek – el-
számolási kötelezettséggel – megállapodhatnak az érté-
kesítésbôl, illetve hasznosításból befolyt árbevétel vagy
hozam megosztásában, illetve meghatározott hányadá-
nak a megbízott részérôl a Fôvárosi Önkormányzat
javára történô befektetésében.

(9) A  megbízott a vagyongazdálkodási szerzôdéssel
használatában lévô fôvárosi vagyonnal – az önkormány-
zati kötelezô feladatellátás sérelme nélkül – a vonatkozó
jogszabályok és ezen rendelet, valamint a szerzôdés ke-
retei között gazdálkodik.

(10) A vagyongazdálkodási szerzôdésben meg kell
határozni a vagyongazdálkodásra átadott vagyonnal kap-
csolatban a tulajdonost terhelô pénzügyi kötelezettségek
teljesítésének szabályait.

(11) A megbízott a fôvárosi vagyont érintô beru-
házási, felújítási feladatainak ellátása során a Budapest
Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és
felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának,
megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.) sz.
Fôv. Kgy. rendelet elôírásai szerint köteles eljárni. 

Ingyenes vagy kedvezményes fôvárosi vagyonszerzés,
valamint fôvárosi vagyon ingyenes 

vagy kedvezményes átruházása

41. §

A Fôvárosi Önkormányzat ingyenes, vagy kedvezmé-
nyes vagyonszerzése esetében 

a) 500 millió forint értéket el nem érôen a Gazdasági
Bizottság az SZMSZ 6. számú melléklete szerint
illetékes szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásával,

b) 500 millió forint  értéket elérôen, vagy azt megha-
ladóan a Fôvárosi Közgyûlés határoz. 

A Fôvárosi Önkormányzat ingyenes, vagy ked-
vezményes vagyonszerzése esetén minden esetben
kötelezô a forgalmi értékbecslés. 

42. §

A fôvárosi vagyon tulajdonjogát, használati jogát –
jogszabály eltérô rendelkezése hiányában – ingyenesen
vagy kedvezményesen bármely jogcímen átruházni csak
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a Fôvárosi Önkormányzat kötelezô feladatellátását nem
veszélyeztetô, illetve érdekeit egyébként nem sértô
módon lehet. Ilyen esetben

a) 200 millió forint értéket el nem érôen a Gazdasági
Bizottság az SZMSZ 6. sz. melléklete alapján ille-
tékes szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásával,

b) 200 millió forint értéket elérôen, vagy azt meghal-
adóan a Fôvárosi Közgyûlés dönt,
mindkét esetben minôsített szavazattöbbséggel.

Perbeli és peren kívüli egyezség

43.§
A Fôvárosi Önkormányzat tényleges és/vagy váro-

mányi vagyonát érintô perbeli, vagy peren kívüli
egyezség megkötésére

a) 1 milliárd forint perértéket, illetve per hiányában az
egyezségben szereplô értéket el nem érôen a Gaz-
dasági Bizottság az SZMSZ 6. sz. melléklete alap-
ján illetékes szakmai bizottság elôzetes hozzájá-
rulásával,

b) 1 milliárd forint perértéket, illetve per hiányában az
egyezségben szereplô értéket elérôen, vagy azt
meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés jogosult.

Követelésrôl lemondás

44. §

(1) Behajthatatlannak nem minôsülô követelésrôl való
teljes vagy részbeni lemondásra  csak abban az esetben
van lehetôség, ha a követelés teljesítése valamilyen ok-
ból (pl. egyéb várható elôny miatt) már nem áll a Fôvá-
rosi Önkormányzat érdekében. Ilyen esetben a 43. § sza-
bályait kell alkalmazni azzal, hogy a követelésrôl vagy
annak egy részérôl történô lemondás a döntésre jogosult
egyoldalú nyilatkozatával is történhet.

(2) Behajthatatlanná vált követelés leírása – az erre
vonatkozó jogszabályi elôírásoknak megfelelôen – a
gazdálkodó szervezetek, a fôvárosi vagyon körébe tar-
tozó ilyen követelés tekintetében  – a behajthatatlanság
tényérôl és egyúttal az ilyen követelésrôl való lemondás-
ról szóló döntést követôen – a Fôpolgármesteri Hivatal
feladata. A behajthatatlanság tényének megállapításáról
(88. § 4. pontjában és a vonatkozó egyéb jogszabályi
elôírásokban foglaltak alapján történô),  és egyúttal az
ilyen követelésrôl való lemondásról  

a) 300 ezer forint egyedi forgalmi értéket el nem
érôen a fôvárosi önkormányzati költségvetési szerv
vezetôje, a Fôpolgármesteri Hivatalnál a fôpolgár-
mester,

b) 300 ezer forint egyedi forgalmi értéket elérôen
vagy azt meghaladóan, de a 2 millió forintos érték-
határt el nem érôen a fôpolgármester, az SZMSZ 

6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hoz-
zájárulásával,

c) 2 millió forint egyedi forgalmi értéket elérô, vagy
azt meghaladó ügyek esetén a Fôvárosi Közgyûlés 

dönt. 

(3) A követelésekrôl való (1) bekezdés szerinti le-
mondásra csak azt követôen kerülhet sor, ha a követelés
értékesítése (faktorálása) sem vezetett eredményre.

Telekalakítás

45. §

(1) E rendeletbe foglalt fôvárosi önkormányzati tulaj-
donú, illetve tulajdonba bekerülô ingatlanra vonatkozó
telekrendezési eljárás végrehajtása során – az e szakasz-
ba foglalt kivételekkel – a tulajdonosi jogok gyakorlására
vonatkozó általános szabályok figyelembevételével kell
eljárni.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója dönt
a) az illetékes ingatlanügyi hatóság által záradékolt és

az illetékes építésügyi hatóság jogerôs határozatá-
val engedélyezett, a földmérési alaptérkép tartal-
mában is változást okozó térrajzi munkarészek el-
fogadásáról, aláírásáról, valamint az ingatlan-nyil-
vántartási bejegyzés érdekében az érintett tulaj-
donostársakkal való megállapodás megkötésérôl;

b) az érintett ingatlan(ok) forgalomképességének
telekrendezési eljárás során történô esetleges
megváltoztatásáról.

(3) Amennyiben a telekrendezés több, különbözô for-
galomképességû ingatlant érint, úgy a tulajdonosi jogok
gyakorlójának kijelölése szempontjából – a 8. § (2) be-
kezdésben foglaltaknak megfelelôen – az ezek közül leg-
kevésbé forgalomképes ingatlanra vonatkozó rendel-
kezéseket kell figyelembe venni, kivéve, ha a legkevésbé
forgalomképes ingatlannak értéke az 1 millió forintot
nem haladja meg. Ez utóbbi esetben a forgalomképesség
szerint következô ingatlanra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

(4) A tulajdonosi jogokat a Gazdasági Bizottság
gyakorolja abban az esetben, ha a telekrendezési eljárás
a Fôvárosi Közgyûlés által rendeletben elfogadott
Fôvárosi Szabályozási Keretterv végrehajtása érdekében
történik.

Alkalmi célú igénybevétel

46. §

(1) A fôvárosi vagyontárgy alkalmi célú igénybevé-
telérôl – a vagyonkezelésbe, vagy vagyongazdálkodásba
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adott vagyontárgyak, valamint az 51.§ (1) b) pontjának
kivételével – a fôpolgármester jogosult dönteni.

(2) Különös méltánylást érdemlô esetben a fôpol-
gármester dönthet a fôvárosi vagyontárgy térítésmente-
sen történô alkalmi célú igénybevételérôl is.

(3) Alkalmi célú igénybevétel keretében valamely
fôvárosi vagyontárgy 90 napon belül összesen legfeljebb
7 napot meg nem haladó idôtartamú használata biz-
tosítható. A 90 napot a fôpolgármester azonos igénybe
vevôre vonatkozó, ugyanazon ingatlant érintô elsô dön-
tésétôl kell számítani.

Elôvásárlási jog gyakorlása

47. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzatot bármilyen jogcímen
megilletô elôvásárlási jog tekintetében a vételi ajánlat-
ban, illetve az adásvételi szerzôdésben meghatározott
érték alapján, a 18. § szabályai szerint kell eljárni.

(2) Elôvásárlási jog gyakorlása a Fôvárosi Önkor-
mányzat költségvetésében e célra biztosított elôirányzat
terhére történhet.

Hatósági eljárások

48. §

A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô ingat-
lanokkal kapcsolatos olyan ingatlan-nyilvántartási,
építésügyi vagy egyéb hatósági eljárásokban, amelyek az
ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak, az
ügyfél (kérelmezô) jogait (így például: építésügyi ha-
tósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás
átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési
határidô meghosszabbítása iránti kérelem; hiánypótlás
teljesítése; fellebbezés benyújtása; stb.) a fôpolgármes-
ter, illetve vagyonkezelési, vagy vagyongazdálkodási
szerzôdés esetén – a szerzôdés keretein belül, meghatal-
mazás alapján – a vagyonkezelô vagy vagyongazdálko-
dással megbízott gyakorolja.

Elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó ren-
delkezések

49. §

(1) A Gazdasági Bizottság dönt 
a) a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság

tulajdonosi hozzájárulásának megadása esetén a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közte-

rületeken, vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesít-
mény), azok alatt vagy felett, illetôleg abban elek-
tronikus hírközlési berendezések és az ezekkel
összefüggô építmények létesítésével, elhelyezésév-
el, bôvítésével és áthelyezésével összefüggésben az
ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kár-
talanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekezdé-
sében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos kérdésekben.

b) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület,
létesítmény), azok alatt vagy felett, illetôleg abban
zárt felhasználói csoport részére elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú
hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési beren-
dezés és az ezekkel összefüggô építmények létesí-
tésével, elhelyezésével, bôvítésével és áthelyezé-
sével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi épí-
tési engedély, illetve építési engedély szükséges –
az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hoz-
zájárulás, valamint az ellenszolgáltatás kérdésében.

A Gazdasági Bizottság az elôbb meghatározott létesít-
mények fôvárosi önkormányzati tulajdonú közterületen
való elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
és területhasználati engedély megadását csak abban az
esetben tagadhatja meg, ha a tulajdonosi hozzájárulás
megadása különös méltánylást érdemlô települési vagy
lakossági érdeket sértene, illetve ha a területhasználati
engedély megadása jogszabályban foglalt tilalomba
ütközne.

Az intézményekre vonatkozó rendelkezések

50. §

Az önkormányzati intézmények használatában lévô
vagyonra – amennyiben e rendelet eltérôen nem rendel-
kezik – a vagyonkezelésre, illetve a vagyongazdálkodás-
ra vonatkozó szabályokat kell megfelelôen alkalmazni.
Vagyonkezelési, illetve vagyongazdálkodási szerzôdés
hiányában, annak megkötéséig az 51. § szabályait kell
alkalmazni.

51. §

(1) Az önkormányzati intézmény vezetôje – az alapító
okiratban meghatározott tevékenységi körön és vál-
lalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme
nélkül – önállóan dönt az önkormányzati költségvetési
intézmény használatában lévô

a) 5 millió forint könyv szerinti értékhatárt el nem érô
ingó vagyon megszerzésérôl, elidegenítésérôl,
megterhelésérôl és hasznosításáról,

b) ingatlan, ingatlanrész
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– alkalmi célú igénybevételének biztosításáról –
az ingyenes, kedvezményes alkalmi célú igény-
bevétel (46. § (2) bekezdés) kivételével –
valamint

– bérbe, illetve használatba adásáról, legfeljebb 1
év idôtartamra, a szerzôdés meghosszabbításá-
nak lehetôsége nélkül.

(2) Az önkormányzati intézmény vezetôje – az alapító
okiratban meghatározott tevékenységi körön és vál-
lalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme
nélkül – az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes
szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásával dönt

a) 5–50 millió forint könyv szerinti értékhatár közötti
ingó vagyon megszerzésérôl, elidegenítésérôl,
megterhelésérôl és hasznosításáról,

b) ingatlan, ingatlanrész 1 évet meghaladó, legfeljebb
5 év idôtartamra történô határozott idejû bérbe-,
illetve használatba adásáról, az idôtartam automa-
tikus meghosszabbításának lehetôsége nélkül.

(3) Az önkormányzati intézmény vezetôje – az alapító
okiratban meghatározott tevékenységi körön és vál-
lalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme
nélkül – az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes
szakmai bizottság és a Gazdasági Bizottság elôzetes hoz-
zájárulásával dönt

a) 50 millió forint, vagy azt meghaladó könyv szerin-
ti értékû ingó vagyon megszerzésérôl, elidegeníté-
sérôl, megterhelésérôl és egyéb módon történô
hasznosításáról,

b) ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejû, valamint
5 évet meghaladó határozott idejû bérbe-, illetve
használatba adásáról,

c) az önkormányzati intézmény és alapítvány vagy
társadalmi szervezet között kötendô, fôvárosi
vagyont érintô olyan együttmûködési megál-
lapodás jóváhagyásáról, mely egyidejûleg tartal-
mazza az alapítványnak vagy társadalmi szerve-
zetnek az önkormányzati intézmény címére történô
székhelybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hoz-
zájárulását is.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott ingó vagyon
értékesítésénél az intézmény vezetôje csak az alapfelada-
tok ellátásához feleslegessé váló ingó vagyon értékesítése
felett rendelkezhet azzal, hogy a fôvárosi fejlesztési
felújítási pénzeszközökbôl megvalósult ingó vagyon esetén
az értékesítésbôl származó bevételt köteles az intézmény
eszközellátottsága javítására, pótlására fordítani.

(5) Az önkormányzati intézmény vezetôje az SZMSZ
6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság
elôzetes hozzájárulásával gyakorolja az önkormányzati
intézmények használatában lévô fôvárosi ingatlan vagy-
ont érintô hatósági engedélyezési eljárásban a tulaj-
donost megilletô jogot. Nem kell elôzetes hozzájárulás,

ha az SZMSZ 6. számú melléklete szerint hatáskörrel
rendelkezô bizottság, vagy a Fôvárosi Közgyûlés a Bu-
dapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruhá-
zási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváha-
gyásának, megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998. 
(X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet szerinti célokmányt, vagy
engedélyokiratot hagyott jóvá.

(6) Az önkormányzati intézmény vezetôje az intéz-
mény székhelyével, vagy telephelyeivel szomszédos
ingatlanokra kiadott építési, használatbavételi, telekren-
dezési, bontási és egyéb hatósági határozatokkal kapcso-
latos fellebbezési jogot önállóan gyakorolja.

Önkormányzati társaságok feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlása

52. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
egyszemélyes gazdasági társaság (a továbbiakban e sza-
kaszban: társaság) legfôbb szervének törvény által
hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Fôvárosi Közgyûlés
közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságoknál
pedig a társaság legfôbb szervének döntését megelôzôen
a Fôvárosi Közgyûlés határoz az alábbi kérdésekben:

a) a társasági szerzôdés, alapszabály, alapító okirat (a
továbbiakban együtt: társasági szerzôdés) megál-
lapítása, jóváhagyása, valamint módosítása 
[a (2)–(6) bekezdésekben foglalt ügyekkel össze-
függô módosítások kivételével, melyekre a (2)–(6)
bekezdés szerinti bizottságok jogosultak];

b) az alaptôke (törzstôke) felemelése és leszállítása;
c) az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megvál-

toztatása;
d) a társaság más társasággal való egyesülésének, be-

olvadásának és megszûnésének, valamint más tár-
sasági formába átalakulásának elhatározása.

(2) A társaság legfôbb szervének az (1) bekezdésben
fel nem sorolt egyéb, törvény által hatáskörébe utalt
jogait – a (4)-(6) bekezdésekben, valamint  az 53. § (7)
bekezdésben, az 54. § (7) bekezdésben és az 55. § (7)
bekezdésben foglaltak kivételével – 

a) az igazgatóság és a felügyelôbizottság tagjainak,
valamint az ügyvezetô(k)nek, továbbá a könyvvizs-
gálónak a megválasztása, visszahívása, megbízása,
megbízásának visszavonása és díjazása, illetve a
társaság vezérigazgatójának, ügyvezetô igazgatójá-
nak megbízása, megbízásának visszavonása és
díjazásának megállapítása ügyében a Gazdasági
Bizottság önállóan;

b) minden egyéb esetekben pedig a Gazdasági Bi-
zottság az SZMSZ 6. sz. melléklete szerint illeté-
kes szakmai bizottság egyetértésével 

gyakorolja.
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(3) Minden más, a társaság társasági szerzôdésének
rendelkezése által a társaság legfôbb szervének döntést
igénylô kérdésben – a (4)-(6) bekezdésekben, valamint
az 53. § (7) bekezdésben, az 54. § (7) bekezdésben és az
55. § (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a Gazda-
sági Bizottság dönt.

(4) A kulturális ágazathoz tartozó társaságok legfôbb
szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb,
törvény vagy a társasági szerzôdés által hatáskörébe utalt
jogait a Kulturális Bizottság gyakorolja.

(5) Az oktatási ágazathoz tartozó társaságok legfôbb
szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb,
törvény vagy a társasági szerzôdés által hatáskörébe utalt
jogait az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság gyakorolja.

(6) Az egészségügyi ágazathoz tartozó társaságok
legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt
egyéb, törvény vagy a társasági szerzôdés által hatáskö-
rébe utalt jogait az Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottság gyakorolja.

A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs 
Vagyonkezelô Zrt.-re vonatkozó szabályok

53. §

(1) E rendeletet a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelô Zrt. (a továbbiakban:
Budapesti Zrt.) által – az e rendelet 3. számú mellék-
letének 5. pontjában meghatározottak szerint – végzett
vagyongazdálkodás tekintetében a jelen §-ban megha-
tározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Budapesti Zrt. – a társasági szerzôdésében
meghatározott tevékenységi körön belül és rendelke-
zések szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellék-
letének 5. pontjában meghatározottak szerint végzett,
vagyongazdálkodással érintett fôvárosi vagyon tekin-
tetében – a vagyongazdálkodási szerzôdésében a Fôvá-
rosi Önkormányzattól kapott meghatalmazás (tulajdo-
nosi döntés) alapján, annak keretei között önállóan dönt

a) a forgalomképtelen vagyon hasznosításáról, amen-
nyiben  annak  értéke a 100 millió forint egyedi for-
galmi értéket nem éri el és a hasznosításra irányuló
szerzôdés a 3 évet nem haladja meg;

b) a korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosítá-
sáról, amennyiben annak értéke a 100 millió forint
egyedi forgalmi értéket nem éri el;

c) a forgalomképes vagyon hasznosításáról, amenny-
iben annak  értéke a 100 millió forint egyedi for-
galmi értéket nem éri el.

(3) A Budapesti Zrt. – a társasági szerzôdésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések

szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 
5. pontjában meghatározottak szerint végzett vagyongaz-
dálkodással érintett fôvárosi vagyon tekintetében – a
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága elôzetes hozzájárulását
(tulajdonosi döntését) követôen  dönt (figyelemmel a 
40. § (6)–(7) bekezdéseiben foglaltakra is)

a) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági tár-
saságban történô érdekeltség szerzésérôl 100 millió
forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen;

b) fôvárosi vagyon tulajdonjogának, vagy a tulajdon-
jog részjogosítványainak ingyenesen vagy ked-
vezményesen bármely jogcímen történô átengedé-
sérôl, valamint megterhelésérôl (a zálogjoggal való
megterhelést kivéve), továbbá a Fôvárosi Önkor-
mányzat javára történô ingyenes vagy kedvez-
ményes vagyonszerzésrôl 100 millió forint egyedi
forgalmi értéket el nem érôen;

c) a Fôvárosi Önkormányzat tényleges vagy váromá-
nyi vagyonát érintô perbeli vagy peren kívüli
egyezség megkötésérôl 1,5 milliárd forint perérté-
ket, illetve egyedi forgalmi értéket el nem érôen;

d) a forgalomképtelen vagyonnak tulajdonjogát nem
érintô hasznosításáról, amennyiben az ilyen vagy-
on a 100 millió forint egyedi forgalmi értéket eléri,
de a 1,5 milliárd  forint egyedi forgalmi értéket
nem haladja meg, és a hasznosításra irányuló szer-
zôdés a 3 évet meghaladja,;

e) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken a felszíni építmények, közmûvek,
valamint az azzal összefüggô egyéb építmények
létesítéséhez, bôvítéséhez, áthelyezéséhez, vala-
mint a már meglévô építmények ingatlan-nyilván-
tartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hoz-
zájárulás megadása kérdésében;

f) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken, egyéb ingatlanokon (épület, létesít-
mény), azok alatt vagy felett, illetôleg abban elek-
tronikus hírközlési építmények és az ezekkel össze-
függô építmények létesítésével, elhelyezésével,
bôvítésével és áthelyezésével összefüggésben az
ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kár-
talanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekezdé-
sében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos kérdésekben;

g) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken, egyéb ingatlanokon (épület, létesít-
mény), azok alatt vagy felett, illetôleg abban zárt
felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szol-
gáló elektronikus hírközlési építmény és az ezekkel
összefüggô építmények létesítésével, elhelyezésév-
el, bôvítésével és áthelyezésével összefüggésben –
amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve
építési engedély szükséges – az építési jogosultság
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az
ellenszolgáltatás kérdésében;
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h) a korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosí-
tásáról, amennyiben az ilyen vagyon hasznosítása 
a 100 millió forint egyedi forgalmi értéket eléri, de
a 1,5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket  nem
haladja meg;

i) a forgalomképes vagyon hasznosításáról, amenny-
iben az ilyen vagyon hasznosítása a 100 millió
forint egyedi forgalmi értéket eléri, de a 1,5 mil-
liárd forint egyedi forgalmi értéket  nem haladja
meg;

j) a 1,5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket meg
nem haladó korlátozottan forgalomképes vagy for-
galomképes fôvárosi vagyontárgy értékesítésérôl,
illetve a 1,5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket
meg nem haladó vagyontárgy Fôvárosi Önkor-
mányzat javára történô megszerzésérôl;

k) együttes vagyontömeg esetén 2,5 milliárd forint
együttesen számított forgalmi értékig a forga-
lomképes ingó és ingatlan vagyon értékesítésérôl,
illetve az együttes vagyontömeg Fôvárosi Önkor-
mányzat javára történô megszerzésérôl, feltéve,
hogy az együttes vagyontömegben szereplô vagy-
ontárgyak egyikének egyedi forgalmi értéke sem
haladja meg az 1,5 milliárd forintot;

l) a 1,5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô forgalomképes fôvárosi portfolió vagyon
értékesítésérôl;

m)vagyontömeg értékesítése esetén 2,5 milliárd forint
együttesen számított forgalmi értékig a forgalom-
képes önkormányzati portfolió vagyon értékesí-
tésérôl, feltéve, hogy az együttes vagyontömegben
lévô, egy adott gazdasági társaságban meglévô tár-
sasági részesedések egyikének az egyedi forgalmi
értéke sem haladja meg a 1,5 milliárd forintot.

(4) A Fôvárosi Önkormányzatot bármely jogcímen
megilletô elôvásárlási jog tekintetében a vételi ajánlat-
ban, illetve az adásvételi szerzôdésben szereplô 1,5 mil-
liárd forint egyedi értékesítési értéket el nem érô vagyon
tekintetében, amennyiben a vagyon a Budapesti Zrt.
vagyongazdálkodási feladatai körébe tartozó fôvárosi
vagyon hasznosítási céljaihoz kapcsolódik, a Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(5) A Budapesti Zrt., illetve annak képviselôje – a tár-
sasági szerzôdésében meghatározott tevékenységi körön
belül és rendelkezések szerint, és az általa az e rendelet
3. sz. mellékletének 5. pontjában meghatározott vagyon
tekintetében – olyan ingatlan-nyilvántartási és építésügyi
hatósági eljárásokban (így például építésügyi hatósági
eljárás kezdeményezése, földhivatali adatváltozás
átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési
határidô meghosszabbítása iránti kérelem, hiánypótlás
teljesítése, fellebbezés benyújtása, stb.), amelyek az
ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak, a
vagyongazdálkodási szerzôdésében a Fôvárosi Önkor-
mányzattól kapott meghatalmazás (tulajdonosi döntés)

alapján, annak keretei között gyakorolja az ügyfél (ké-
relmezô) jogait. 

(6) A Budapesti Zrt. vagyongazdálkodási feladatai
körébe tartozó fôvárosi vagyon tekintetében telekalakítás
esetében a tulajdonosi jogokat a Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága gyakorolja.

(7) A Budapesti Zrt. legfôbb szervének jogait a – a 
72. §-nak megfelelôen – a Fôvárosi Közgyûlés, illetve a
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága gyakorolja.

(8) A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága köteles folyam-
atosan figyelemmel kísérni és ellenôrizni a Budapesti
Zrt. portfoliógazdálkodási tevékenységét. Ennek érde-
kében teljes körû betekintést nyerhet a Budapesti Zrt.
vagyongazdálkodással kapcsolatos irataiba, részletes
írásbeli jelentést, beszámolót, elszámolást kérhet – a
szerzôdésben meghatározott körben –, ellenôrizheti 
a megkötött szerzôdéseket, vizsgálhatja a vagyongaz-
dálkodó hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhat meg. 
A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága az ellenôrzés, vizs-
gálat eredményérôl évente, illetve szükség szerint beszá-
mol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

A Budapest Fôváros Vagyonkezelô Központ Zrt.-re 
vonatkozó szabályok

54. §

(1) E rendeletet a Budapest Fôváros Vagyonkezelô
Központ Zrt. (a továbbiakban: BFVK Zrt.) által a
Fôvárosi Önkormányzat portfólióvagyonával való gaz-
dálkodás és forgalomképes ingatlanvagyonával való érté-
kesítési célú vagyongazdálkodása tekintetében a jelen 
§-ban meghatározott eltérô rendelkezések figyelem-
bevételével kell alkalmazni.

(2) A BFVK Zrt. – a társasági szerzôdésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének
4–5. pontjában meghatározottak szerint végzett, vagyon-
gazdálkodással érintett fôvárosi vagyon tekintetében –
önállóan jár el a portfólióvagyon hasznosításának, illetve
a portfólióvagyon és a forgalomképes ingatlanvagyon
értékesítésének lebonyolítása során.

(3) A BFVK Zrt. – a társasági szerzôdésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 
4–5. pontjában meghatározottak szerint végzett, vagy-
ongazdálkodással érintett fôvárosi vagyon tekintetében –
a Gazdasági Bizottság elôzetes hozzájárulását (tulaj-
donosi döntését) követôen dönt (figyelemmel a 40. §
(6)–(7) bekezdéseiben foglaltakra is)

a) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági tár-
saságban történô érdekeltség szerzésérôl 100 millió
forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen;
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b) a Fôvárosi Önkormányzat tényleges vagy váromá-
nyi vagyonát érintô, a BFVK Zrt.-re a vagyongaz-
dálkodási szerzôdéssel rábízott vagyonra vonat-
kozó perbeli vagy peren kívüli egyezség megkö-
tésérôl 1,5 milliárd forint perértéket, illetve egyedi
forgalmi értéket el nem érôen;

c) a forgalomképes ingatlan vagyon, értékesítésérôl,
amennyiben az ilyen vagyon a 1,5 milliárd forint
egyedi forgalmi értéket nem haladja meg;

d) porfólióvagyon hasznosításáról, amennyiben az
ilyen vagyon hasznosítása a 100 millió forint egye-
di forgalmi értéket nem haladja meg.

(4) A Fôvárosi Önkormányzatot bármely jogcímen
megilletô elôvásárlási jog tekintetében a vételi ajánlat-
ban, illetve az adásvételi szerzôdésben szereplô 1,5 mil-
liárd forint egyedi értékesítési értéket el nem érô vagyon
tekintetében, amennyiben a vagyon a BFVK Zrt. va-
gyongazdálkodási feladatai körébe tartozó fôvárosi for-
galomképes ingatlanvagyon hasznosítási céljaihoz kap-
csolódik, a Gazdasági Bizottság gyakorolja a tulajdonosi
jogokat.

(5) A BFVK Zrt., illetve annak képviselôje – a tár-
sasági szerzôdésében meghatározott tevékenységi körön
belül és rendelkezések szerint, az általa az e rendelet 
3. számú mellékletének 5. pontjában meghatározottak
szerint végzett, vagyongazdálkodással érintett fôvárosi
vagyon tekintetében – a Fôvárosi Önkormányzat forga-
lomképes ingatlanvagyona tekintetében olyan ingatlan-
nyilvántartási és építésügyi hatósági eljárásokban (így
például építésügyi hatósági eljárás kezdeményezése,
földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegészí-
tése, kijavítása, ügyintézési határidô meghosszabbítása
iránti kérelem, hiánypótlás teljesítése, fellebbezés
benyújtása, stb.), amelyek az ingatlan tulajdonjogának
változásával nem járnak, a vagyongazdálkodási szerzô-
désében a Fôvárosi Önkormányzattól kapott meghatal-
mazás (tulajdonosi döntés) alapján, annak keretei között
gyakorolja az ügyfél (kérelmezô) jogait.

(6) A BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai körébe
tartozó fôvárosi forgalomképes ingatlanvagyon tekin-
tetében telekalakítás esetében a tulajdonosi jogokat a
Gazdasági Bizottság gyakorolja

(7) A BFVK Zrt. legfôbb szervének az e rendelet 
52. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb jogait a Gaz-
dasági Bizottság gyakorolja.

(8) A Gazdasági Bizottság köteles folyamatosan fi-
gyelemmel kísérni és ellenôrizni a BFVK Zrt. vagy-
ongazdálkodási tevékenységét. Ennek érdekében teljes
körû betekintést nyerhet a BFVK Zrt. vagyongaz-
dálkodással kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelen-
tést, beszámolót, elszámolást kérhet – a szerzôdésben
meghatározott körben –, ellenôrizheti a megkötött szer-

zôdéseket, vizsgálhatja a társaság hitelességét, konkrét
ügyeket vizsgálhat meg. A Gazdasági Bizottság az ellen-
ôrzés, vizsgálat eredményérôl évente, illetve szükség
szerint beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

A Fôvárosi Ingatlankezelô Mûszaki Vállalkozói Zrt-re 
vonatkozó szabályok

55.§

(1) E rendeletet a Fôvárosi Ingatlankezelô Mûszaki
Vállalkozói Zrt. (a továbbiakban: FIMÛV Zrt.) által a
Fôvárosi Önkormányzat ingatlanvagyonának vagy-
ongazdálkodása tekintetében a jelen §-ban meghatáro-
zott eltérô rendelkezések figyelembevételével kell alka-
lmazni. A vagyongazdálkodás joga az értékesítésre nem
terjed ki.

(2) A FIMÛV Zrt. – a társasági szerzôdésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 
5. pontjában meghatározottak szerint végzett, vagyon-
gazdálkodással érintett fôvárosi vagyon tekintetében –
önállóan jár el az ingatlanvagyon ôrzésérôl, üzemelte-
tésérôl való gondoskodás, az ingatlanvagyont érintô be-
ruházások, felújítások megvalósításával kapcsolatos
feladatai ellátása és az ingatlanvagyon hasznosításának
lebonyolítása során.

(3) A FIMÛV Zrt. – a társasági szerzôdésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 
5. pontjában meghatározottak szerint végzett, vagyon-
gazdálkodással érintett fôvárosi vagyon tekintetében – a
Gazdasági Bizottság elôzetes hozzájárulását (tulajdonosi
döntését) követôen dönt (figyelemmel a 40. § (6)–(7)
bekezdéseiben foglaltakra is)

a) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági
társaságban történô érdekeltség szerzésérôl 100 mil-
lió forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen;

b) a Fôvárosi Önkormányzat tényleges vagy váro-
mányi vagyonát érintô, a FIMÛV Zrt.-re a vagy-
ongazdálkodási szerzôdéssel rábízott vagyonra
vonatkozó perbeli vagy peren kívüli egyezség
megkötésérôl 1,5 milliárd forint perértéket, illetve
egyedi forgalmi értéket el nem érôen;

c) az ingatlanvagyon, valamint az ezekre vonatkozó
vagyoni értékû jogok hasznosításáról amennyiben
az ilyen vagyon hasznosítása a 1,5 milliárd forint
egyedi forgalmi értéket nem haladja meg.

(4) A Fôvárosi Önkormányzatot bármely jogcímen
megilletô elôvásárlási jog tekintetében a vételi ajánlat-
ban, illetve az adásvételi szerzôdésben szereplô 1,5  mil-
liárd forint egyedi értékesítési értéket el nem érô vagyon
tekintetében, amennyiben a vagyon a FIMÛV Zrt. va-
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gyongazdálkodási feladatai körébe tartozó fôvárosi
ingatlanvagyon hasznosítási céljaihoz kapcsolódik, a
Gazdasági Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(5) A FIMÛV Zrt., illetve annak képviselôje – a tár-
sasági szerzôdésében meghatározott tevékenységi körön
belül és rendelkezések szerint, az általa az e rendelet 3.
számú mellékletének 5. pontjában meghatározottak
szerint végzett, vagyongazdálkodással érintett fôvárosi
vagyon tekintetében – a Fôvárosi Önkormányzat ingat-
lanvagyona tekintetében olyan ingatlan-nyilvántartási és
építésügyi hatósági eljárásokban (így például építésügyi
hatósági eljárás kezdeményezése, földhivatali adatvál-
tozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügy-
intézési határidô meghosszabbítása iránti kérelem,
hiánypótlás teljesítése, fellebbezés benyújtása, stb.),
amelyek az ingatlan tulajdonjogának változásával nem
járnak, a vagyongazdálkodási szerzôdésében a Fôvárosi
Önkormányzattól kapott meghatalmazás (tulajdonosi
döntés) alapján, annak keretei között gyakorolja az ügy-
fél (kérelmezô) jogait.

(6) A FIMÛV Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó fôvárosi ingatlanvagyona tekintetében
telekalakítás esetében a tulajdonosi jogokat a Gazdasági
Bizottság gyakorolja

(7) A FIMÛV Zrt. legfôbb szervének az e rendelet 
52. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb jogait a
Gazdasági Bizottság gyakorolja.

(8) A Gazdasági Bizottság köteles folyamatosan
figyelemmel kísérni és ellenôrizni a FIMÛV Zrt. va-
gyongazdálkodási tevékenységét. Ennek érdekében tel-
jes körû betekintést nyerhet a FIMÛV Zrt. vagyon-
gazdálkodással kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli
jelentést, beszámolót, elszámolást kérhet – a szerzôdés-
ben meghatározott körben –, ellenôrizheti a megkötött
szerzôdéseket, vizsgálhatja a társaság hitelességét,
konkrét ügyeket vizsgálhat meg. A Gazdasági Bizottság
az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl évente, illetve
szükség szerint beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

(9)  A FIMÛV Zrt. a rábízott fôvárosi ingatlanvagyont
érintô beruházási, felújítási feladatainak ellátása során
Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló
50/1998. (X. 30.) sz. Fôv. Kgy. rendelet elôírásai szerint
köteles eljárni.

A portfolió vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

56. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat kizárólag betéti tár-
saság kültagja, korlátolt felelôsségû társaság, közhasznú
társaság, nonprofit gazdasági társaság tagja és részvény-
társaság részvényese lehet.

(2) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló port-
folió vagyonnal – kivéve a Budapesti Zrt. portfólióva-
gyonával – kapcsolatos portfoliógazdálkodási tevékeny-
séget kizárólag e rendelet 3. számú melléklete 4. pont-
jának elsô franciabekezdésében megjelölt gazdasági 
társaság láthatja el, vagyongazdálkodási szerzôdés 
(40. §) alapján, annak keretei között,  az alábbi vagy-
onelemek (társasági részesedések) tekintetében:

a) a „stratégiai” besorolású portfolió vagyon,
b) az „üzleti” besorolású portfolió vagyon (ideértve a

végelszámolás és felszámolás alatt álló gazdasági
társaságokban meglévô fôvárosi önkormányzati
részesedéseket is) körében az „üzleti megtartandó”
portfolió vagyon, továbbá az „üzleti értékesítendô”
portfolió vagyon közül azon társasági részesedé-
sek, melyek a vagyongazdálkodási szerzôdésben
nevesítésre kerültek.

(3) A fôvárosi portfolió vagyon tekintetében – az 
(4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az aláb-
biak az irányadóak:

a) a 1,5  milliárd forint egyedi forgalmi értéket elérô,
vagy azt meghaladó portfolió vagyon felett a Fô-
városi Közgyûlés gyakorolja a tulajdonosi jogokat,

b) a 1,5  milliárd forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô portfolió vagyon felett a Gazdasági Bizottság
gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(4) Portfolió vagyonrész, illetve vagyontömege érté-
kesítése esetén 2,5 milliárd forint együttesen számított for-
galmi értékig az értékesítésrôl, illetve a vagyongazdálkodási
szerzôdés megkötésérôl a Gazdasági Bizottság dönt,
feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott gazdasági
társaságban meglévô társasági részesedések egyedi forgal-
mi értéke nem haladja meg a 1,5 milliárd forintot.

(5) A tôzsdén jegyzett értékpapírokra vonatkozó vagy-
ongazdálkodási szerzôdésben foglaltak végrehajtása
során – az értékesítési minimálárak Fôvárosi Közgyûlés
által történô megállapítását követôen – a fôpolgármester
határozza meg a tôzsdén jegyzett értékpapírok értéke-
sítésének konkrét idôpontját és feltételeit.

(6) A vagyongazdálkodási szerzôdés alapján a port-
foliógazdálkodó:

– javaslatot tesz a Gazdasági Bizottság, illetve a
Fôvárosi Közgyûlés számára a fôvárosi portfolió
vagyon feletti rendelkezésre,
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– a Gazdasági Bizottság, illetve Fôvárosi Közgyûlés
megbízása alapján elôkészíti a fôvárosi portfolió
vagyon feletti rendelkezéssel kapcsolatos tulaj-
donosi döntéseket és jogügyleteket, és közremû-
ködik azok lebonyolításában, tôzsdén jegyzett
értékpapírok esetén pedig a Fôvárosi Önkor-
mányzat nevében és képviseletében, mint megha-
talmazott eljár az értékesítés érdekében.

(7) A portfoliógazdálkodóta rábízott, társasági része-
sedésekbôl álló portfolióval összefüggésben – ha a vagy-
ongazdálkodási szerzôdés másként nem rendelkezik –
nem illeti meg javaslattételi jog a társaságok által meg-
választandó, illetve kijelölendô vezetô tisztségviselôk,
felügyelôbizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyére.

(8) A Gazdasági Bizottság köteles folyamatosan
figyelemmel kísérni és ellenôrizni a portfoliógaz-
dálkodási tevékenységet. Ennek érdekében teljes körû
betekintést nyerhet a portfoliógazdálkodással megbízott
ezzel kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést,
beszámolót, elszámolást kérhet – a szerzôdésben megha-
tározott körben –, ellenôrizheti a megkötött szerzôdé-
seket, vizsgálhatja a portfoliógazdálkodással megbízott
hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhat meg. A Gaz-
dasági Bizottság az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl
évente, illetve szükség szerint beszámol a Fôvárosi
Közgyûlésnek.

II. Fejezet

A KIEMELT FEJLESZTÉSEKRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

A kiemelt vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának általános szabályai

57. §

(1) A kiemelt vagyon tekintetében a tulajdonosi jog
gyakorlóját e fejezet szerint, a tulajdonosi jog gyakor-
lására irányuló döntés tartalma, illetve az e fejezetben
meghatározott esetekben a tulajdonosi jog gyakorlására
irányuló döntéssel érintett kiemelt vagyon értéke, illetve
hasznosításának idôtartama alapján kell megállapítani.

(2) Amennyiben a tulajdonosi jog gyakorlása több,
kiemelt vagyon körébe tartozó vagyontárgy (vagyon-
tömeg) tekintetében egy eljárás keretében vagy egyidejû
döntésekkel, egyetlen természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy
ezek konzorciuma javára történik, és a vagyontömeg
bármely eleme felett valamely tulajdonosi jogot e ren-
delet szerint a Fôvárosi Közgyûlés gyakorol, akkor az

adott eljárás keretében vagy az egyidejû döntések során
a tulajdonosi jogokat a teljes vagyontömeg felett a Fô-
városi Közgyûlés gyakorolja.

58. §

(1) A kiemelt vagyont érintô tulajdonosi jog gyakor-
lására irányuló döntést megelôzôen az érintett vagyon-
tárgy értékét abban az esetben kell meghatározni, ha e
fejezet szerint a tulajdonosi jog gyakorlóját az érintett
vagyontárgy értéke alapján kell megállapítani.

(2) Ha a tulajdonosi jog gyakorlására több kiemelt
vagyon körébe tartozó vagyontárgy (vagyontömeg)
vonatkozásában kerül sor, és a tulajdonosi jog gyakor-
lóját e fejezet szerint a tulajdonosi jog gyakorlására
irányuló döntéssel érintett kiemelt vagyon értéke alapján
kell megállapítani, akkor a tulajdonosi jog gyakorlójának
meghatározására a vagyontárgyak együttes értéke az
irányadó. 

59. §

A kiemelt vagyon tekintetében minden olyan esetben,
amely e fejezet szerint nem a Fôvárosi Közgyûlés
hatáskörébe tartozik, a tulajdonosi jogokat a Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága gyakorolja.

A kiemelt vagyon megszerzésének, elidegenítésének, 
biztosítékul adásának és megterhelésének valamint 

forgalomképessége megváltoztatásának 
általános szabályai

60. §

(1) A kiemelt vagyon körébe tartozó forgalomképes és
korlátozottan forgalomképes vagyon megszerzése, elide-
genítése, biztosítékul adása és – annak vagyonkezelésbe
adása kivételével – megterhelése tekintetében a tulaj-
donosi jogokat 1,5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket
el nem érôen a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága gyako-
rolja.

(2) A kiemelt vagyon körébe tartozó forgalomképes és
korlátozottan forgalomképes vagyontömeg, elidege-
nítése, biztosítékul adása és – annak vagyonkezelésbe
adása kivételével – megterhelése tekintetében a tulaj-
donosi jogokat 2,5 milliárd forint együttesen számított
értékig a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága gyakorolja,
feltéve, hogy a vagyontárgyak egyikének értéke sem hal-
adja meg a 1,5  milliárd forintot.

(3) A kiemelt vagyon megszerzése, elidegenítése, biz-
tosítékul adása, megterhelése tekintetében – az (1)–(2)
bekezdésben meghatározott kivételekkel – továbbá a

2264 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2007. december 28.



kiemelt vagyon forgalomképességének átminôsítéssel
történô megváltoztatása ügyében a Fôvárosi Közgyûlés
dönt.

A kiemelt vagyon hasznosítása

61. §

(1) A kiemelt vagyon hasznosításával kapcsolatos
tulajdonosi jogokat – a (2) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága gyako-
rolja. 

(2) A vagyonkezelésbe/vagyongazdálkodásba adott
kiemelt vagyon hasznosításáról a vagyonkezelési/vagy-
ongazdálkodási szerzôdés és a jogszabályok keretei
között a vagyonkezelô/vagyongazdálkodással megbízott
önállóan dönt.

A kiemelt vagyont érintô 
vagyongazdálkodási szerzôdés

62. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat a kiemelt vagyonnal
kapcsolatos tulajdonosi döntésének, a tulajdonosi érde-
keinek, valamint a tulajdonosi döntéssel megvalósítani
kívánt városfejlesztési, városrendezési és városrehabil-
itációs célnak legmegfelelôbb feltételekkel történô vég-
rehajtása érdekében, így különösen a kiemelt vagyon
érték-, illetve állagmegóvását szolgáló ôrzésérôl, üze-
meltetésérôl való gondoskodás, a kiemelt vagyon értékét
növelô beruházás, felújítás megvalósításával kapcsolatos
feladatok ellátása, illetve a fôvárosi bevételek növelését
szolgáló hasznosítása és/vagy értékesítése céljából meg-
bízási, illetve vállalkozási szerzôdéseket köthet (a továb-
biakban együtt: vagyongazdálkodási szerzôdések). Ha a
vagyongazdálkodási szerzôdés – az átadott kiemelt vagy-
on jellegétôl és céljától függôen – vagyonkezelôi jog
(27-39. §) létesítését is magában foglalja (ún. vegyes
szerzôdés), akkor a vegyes szerzôdésben a vagy-
onkezelés és a vagyongazdálkodás elemeit külön-külön
kell nevesíteni; a vagyonkezelésbe átadott kiemelt vagy-
ont és a rá vonatkozó szabályokat (27–39. §) a vagy-
ongazdálkodásba adott kiemelt vagyontól, valamint
annak szabályaitól (57-84. §) egyértelmûen el kell
különíteni és a szerzôdés teljesítése során a két vagyon-
csoportra a vonatkozó eltérô szabályokat külön-külön
kell alkalmazni. 

(2) A kiemelt vagyont érintô vagyongazdálkodási
szerzôdés megkötésérôl – a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével – a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága, illetve a
Fôvárosi Közgyûlés dönt attól függôen, hogy a vagy-
ongazdálkodási szerzôdésben szabályozott ügyekben

való döntés e fejezet szerint a Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága, vagy a Fôvárosi Közgyûlés hatáskörébe tar-
toznak-e.  

(3) Abban az esetben, ha a vagyongazdálkodási
szerzôdés a Fôvárosi Közgyûlés hatáskörébe tartozó
ügyet is tartalmaz, ideértve különösen azt az esetet, ha a
vagyongazdálkodási szerzôdés vagyonkezelôi jog léte-
sítését is magába foglalja (vegyes szerzôdés), úgy a
vagyongazdálkodási szerzôdés megkötésérôl  a Fôvárosi
Közgyûlés dönt. 

(4) Amennyiben a kiemelt vagyont érintô vagyon-
gazdálkodási szerzôdés megkötése a Kbt. hatálya alá tar-
tozik, úgy – a 20. § (1) bekezdésének és a 84. § (1) be-
kezdésének megfelelôen – az SZMSZ alapján a közbesz-
erzési eljárásban döntésre jogosult szerv dönt a vagy-
ongazdálkodási szerzôdés megkötésérôl. 

(5) A vagyongazdálkodási megbízott (a továbbiakban:
megbízott) a kiemelt vagyonnal való gazdálkodás során e
rendelet és a vagyongazdálkodási szerzôdés keretei
között jár el.

(6) A vagyongazdálkodási szerzôdésben a vagyon-
gazdálkodással megbízott szerv (a továbbiakban: megbí-
zott) meghatalmazható azzal, hogy a tulajdonosi jogokat
gyakorló szerv nevében és képviseletében eljárva, e ren-
delet és a vagyongazdálkodási szerzôdés keretei között a
kiemelt vagyonnal kapcsolatban 

a)gondoskodjon a kiemelt vagyon ôrzésével, üze-
meltetésével kapcsolatos feladatok más személyek,
vagy szervezetek igénybevételével történô ellát-
tatásáról;

b) lebonyolítsa az értékesítést, illetve a hasznosítást
(az értékesítésrôl, hasznosításról szóló szerzôdéses
rendelkezések alapján és keretei között) oly
módon, hogy az értékesítés, hasznosítás módját,
tartalmát és feltételeit meghatározza, a döntésho-
zatalhoz szükséges elôkészítô munkákat elvégezze
és a döntésre vonatkozó javaslatát a tulajdonosi
jogot gyakorló szerv elé terjessze; 

c) lebonyolítsa a versenyeztetést oly módon, hogy a
versenyeztetés jogszabályban elôírt feltételeinek
teljesülése esetén (a tulajdonosi jogokat gyakorló
szervnek a versenyeztetés lefolytatására vonatko-
zó, a vagyongazdálkodási szerzôdésben rögzített
döntése alapján és keretei között) az egyes ver-
senyeztetési eljárások módját, tartalmát és felté-
teleit meghatározza, az eljárást megindítsa, lefoly-
tassa és annak eredményére vonatkozó javaslatát a
tulajdonosi jogot gyakorló szerv elé terjessze;

d) aláírja (meghatalmazás alapján) a kiemelt vagyon-
tárgyak értékesítésérôl, illetve hasznosításáról
szóló szerzôdést;

e) ellássa a kiemelt vagyontárgyakat érintô beruhá-
zási, felújítási feladatokat.
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(7) Amennyiben a vagyongazdálkodási szerzôdés
aláírási meghatalmazást is tartalmaz, úgy a megbízott a
kiemelt vagyontárgyak konkrét értékesítésérôl, vagy
hasznosításáról szóló szerzôdés aláírására – e rendelet
szabályainak megfelelôen – kizárólag a tulajdonosi jogo-
kat gyakorló szervnek az adott szerzôdés jóváhagyásáról,
megkötésérôl szóló tulajdonosi döntését követôen, a
vagyongazdálkodási szerzôdésben kapott meghatal-
mazás alapján és keretei között jogosult. 

(8) A vagyongazdálkodási szerzôdés – a kizárólagos
joggal rendelkezô szervek kivételével – csak olyan
szervvel köthetô, amely a vagyongazdálkodási szerzô-
désben vállalja a szerzôdést biztosító mellékkötelezett-
ségek és/vagy a szerzôdés idôtartamára megfelelô fele-
lôsségbiztosítás kikötését.

(9) A vagyongazdálkodási szerzôdésben meg kell ha-
tározni az ellenôrzéssel kapcsolatos eljárást, az ellen-
ôrzési jogosítványokat és rendelkezni kell az ellenôrzés
végrehajtásáról.

(10) A megbízott a kiemelt fôvárosi vagyont érintô
beruházási, felújítási feladatainak ellátása során a
Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei be-
ruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet elôírásai szerint
köteles eljárni.

A kiemelt helyiségek bérbeadásának feltételei

63. § 

(1) A kiemelt vagyon körébe tartozó, nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségek (a továbbiakban: kiemelt helyiség
vagy helyiségek) bérbeadásáról a Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága dönt, a bérbeadás feltételeit e rendelettel össz-
hangban – versenyeztetési eljárás lefolytatásának kötele-
zettsége esetén annak feltételei, illetve a nyertes ajánlat
alapján – a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága, vagy va-
gyonkezelési, illetve vagyongazdálkodási szerzôdés ese-
tén – a szerzôdés keretei között – a vagyonkezelô, illetve
a vagyongazdálkodással megbízott határozza meg. 

(2) A kiemelt helyiségek tekintetében a versenyeztetés
lefolytatására 77–83. §-ban meghatározott eltérésekkel a
22–26. § az irányadó.

(3) A kiemelt helyiségek tekintetében a bérbeadói jo-
gokat a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága, vagy vagyonke-
zelési, illetve vagyongazdálkodási szerzôdés esetén – a
szerzôdés keretei között – a vagyonkezelô, illetve a va-
gyongazdálkodással megbízott gyakorolja.

64. § 

(1) A kiemelt helyiségek bérleti díját a bérleti szer-
zôdés létrejöttét követô minden naptári évben az adott
naptári év elsô napjára visszamenôleg, az elôzô naptári
év vonatkozásában a bérleti díj kirovó devizanemére
irányadó hivatalos fogyasztói árindex mértékével kor-
rigálni kell.

(2) A kiemelt helyiség bérleti jogának megszerzéséért
ellenértéket bármely jogcímen kizárólag a Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága, vagy vagyonkezelési, illetve
vagyongazdálkodási szerzôdés esetén – a szerzôdés kere-
tei között – a vagyonkezelô, illetve a vagyongazdál-
kodással megbízott ilyen tartalmú döntése esetén, illetve
a versenyeztetési eljárás eredménye függvényében,
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága vagy vagyonkezelési
illetve vagyongazdálkodási szerzôdés esetén – a szerzô-
dés keretei között – a vagyonkezelô illetve a vagyon-
gazdálkodással megbízott döntése szerinti, illetve a
versenyeztetési eljárás eredményeként kialakult összeg-
ben kell fizetni. 

(3) A kiemelt helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony
megszûnése esetére a bérbeadót, illetve a bérlôt fizetési
kötelezettség a felek megállapodása függvényében terheli.

65. §

(1) A kiemelt helyiségek tekintetében a bérbeadói
hozzájárulás kérdésében a Kiemelt Fejlesztések Bizott-
sága, vagy vagyonkezelési, illetve vagyongazdálkodási
szerzôdés esetén a vagyonkezelô, illetve a vagyongaz-
dálkodással megbízott dönt.

(2) Bérbeadói hozzájárulás szükséges különösen:
a) az albérletbe adáshoz;
b) a bérlôtársi jogviszony létesítéséhez.

(3) Egyéb jogok gyakorlását a bérbeadó a bérleti szer-
zôdésben bérbeadói hozzájárulás megadásához kötheti.

(4) A bérlô a kiemelt helyiségbe harmadik személyt
nem fogadhat be, a bérleti jogot nem ruházhatja át, és
nem cserélheti el. Ettôl érvényesen eltérni nem lehet.

66. §

(1) A bérlô a kiemelt helyiséget részben vagy egész-
ben a bérbeadó hozzájárulásával albérletbe adhatja. 

(2) Kiemelt helyiség albérletbe adásához bérbeadói
hozzájárulás akkor adható, ha

a) az albérlô által a kiemelt helyiségben folytatni
kívánt tevékenység megegyezik a bérlô által a bér-
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beadó hozzájárulásával folytatott tevékenységgel,
vagy az ettôl eltérô tevékenység folytatásához a
bérbeadó hozzájárult;

b) az albérleti szerzôdés a bérleti szerzôdés feltéte-
leivel nem ellentétes,

c) az albérleti szerzôdés a bérleti szerzôdés okirati
formájának megfelel,

d) a 67. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel tel-
jesül, amennyiben az albérlet tárgya nem az egész
kiemelt helyiség.

(3) A bérlô és az albérlô a kiemelt helyiség albér-
letével kapcsolatban egyetemlegesen felelôsek.

67. §

(1) A kiemelt helyiséget több bérlô együttesen is
bérelheti (a továbbiakban: bérlôtársak), és bérlôtársi
jogviszonyt hozhatnak létre.

(2) A kiemelt helyiséget bérlôtársak részére akkor
lehet bérbe adni, ha ebben a bérlô és a leendô bérlôtársa
megállapodnak, és vállalják az e rendeletben meghatáro-
zott feltételek teljesítését.

(3) Bérlôtársi szerzôdés csak olyan kiemelt helyiségre
köthetô, amely méreténél fogva erre alkalmas, és a bér-
lôtársak a kiemelt helyiségben az eredeti célnak megfelelô,
vagy vele társítható tevékenységet kívánnak folytatni, ame-
lyek együttes gyakorlását szakhatóság nem tiltja.

(4) A bérlôtársak jogai és kötelezettségei egyenlôk,
jogaikat együttesen gyakorolhatják. Kötelezettségük a
bérbeadóval szemben egyetemleges.

A kiemelt fejlesztésû közterületek használatának
feltételei

68. §

(1) Kiemelt fejlesztésû közterület rendeltetésétôl
eltérô használatához közterület-használati hozzájárulás –
a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag
olyan személy részére adható, aki vagy amely a Fôvárosi
Önkormányzattal, vagy a vagyonkezelôvel kötött
szerzôdés alapján 

a) az adott kiemelt fejlesztéshez tartozó egyéb ingat-
lan használatára jogosult vagy az adott kiemelt
fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására
köteles, és

b) abból a célból, hogy az adott kiemelt fejlesztéshez
tartozó egyéb ingatlan használatát vagy az adott
kiemelt fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatás
nyújtását elôsegítse. 

(2) Kiemelt fejlesztésû közterületek rendeltetésétôl
eltérô használatához közterület-használati hozzájárulás
az (1) bekezdésben nem szabályozott jogosulti kör
részére kizárólag a 69. § (2)–(3) bekezdésében meghatá-
rozott célokra, és csak akkor adható, ha az nem akadály-
ozza az érintett kiemelt fejlesztés megvalósítását. 

69. §

(1) A kiemelt fejlesztésû közterületek rendeltetésétôl
eltérô használata kérdésében 

a) 10 évet elérô vagy meghaladó idôtartam esetén a
Fôvárosi Közgyûlés dönt,

b) 10 évet el nem érô idôtartam esetén a 68. § 
(1) bekezdésben meghatározott jogosulti kör tekin-
tetében – a (2) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott kivétellel – a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
önállóan dönt,

c) 10 évet el nem érô idôtartam esetén a 68. § 
(2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör tekin-
tetében a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága a (2)–(3)
bekezdés szerint dönt.

(2) A kiemelt fejlesztésû közterületek használatával
kapcsolatos alábbi esetekben a Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága a Városfejlesztési és Városképvédelmi
Bizottság elôzetes hozzájárulásával dönt

a) a kiemelt fejlesztésû közterületeken, azok alatt
vagy felett, illetôleg abban elektronikus hírközlési
berendezések és az ezekkel összefüggô építmények
létesítésével, elhelyezésével, bôvítésével és áthe-
lyezésével összefüggésben az ingatlanok tulajdon-
jogának korlátozása miatt kártalanítással, valamint
a Ptk. 108. § (2) bekezdésében szabályozott tulaj-
donosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdések-
ben a 68. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott
jogosulti kör tekintetében,

b) a fôvárosi közterületek használatáról és a közte-
rületek rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy.
rendelet 4. § (2) bekezdés d) és i) pontja szerinti
közterület-használat kérdésében a 68. § (2) bekez-
désben meghatározott jogosulti kör tekintetében,

c) a 68. § (2) bekezdésben meghatározott jogosulti
kör tekintetében kiállítás, vásár, piac, kulturális
rendezvények, valamint mutatványos tevékenység
folytatásához és egyéb rendezvényhez kapcsolódó
építmények, berendezések és ezzel összefüggô elk-
erített területek, valamint az ezekhez kapcsolódó
ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez,
fennmaradásához, illetve bármely közúti jármû
(1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
1. számú függelék II. fejezete), jármû külön jogsz-
abály alapján parkolásnak nem minôsülô egyéb
célú elhelyezése esetén,

d) az e rendelet 4. számú melléklete 7. és 10. francia
bekezdésében meghatározott kiemelt fejlesztéssel
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érintett kiemelt fejlesztésû közterületek (3)
bekezdés hatálya alá nem tartozó használata
vonatkozásában a 68. § (2) bekezdésben megha-
tározott jogosulti kör tekintetében.

(3) A kiemelt fejlesztésû közterületek tekintetében
sportrendezvények és azokhoz kapcsolódó szolgáltató
tevékenységek céljából közterület-használati hoz-
zájárulást a 68. § (2) bekezdésben meghatározott jogo-
sulti kör tekintetében a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára
adhat.

70. §

(1) A kiemelt fejlesztésû közterületek 68. § (1) bekez-
dése szerinti használata feltételeit – így különösen annak
célját, módját, idôtartamát, ellenértékét, az engedé-
lyezettôl eltérô használat jogkövetkezményeit valamint a
(2) bekezdésben meghatározott feltételt – a kiemelt
fejlesztésû közterület használatára vonatkozó szerzôdés-
ben kell meghatározni. 

(2) A kiemelt fejlesztésû közterület használatára a 68.
§ (1) bekezdés a) pontjának második fordulata alapján
jogosult személy a szerzôdésben meghatározott feltéte-
lekkel jogosult a kiemelt fejlesztésû közterület hasz-
nálatának a jogát harmadik személy részére részben vagy
egészben átengedni. A kiemelt fejlesztésû közterület
használatára a 68. § (1) bekezdés a) pontjának második
fordulata alapján jogosult személy és a harmadik szemé-
ly a közterület-használattal kapcsolatban egyetemlege-
sen felelôsek.

(3) Amennyiben a 69. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott esetben a Fôvárosi Közgyûlés illetve a 
69. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága a kiemelt fejlesztésû
közterületek 68. § (1) bekezdésben meghatározott jogo-
sulti kör általi használata tárgyában versenyeztetési
eljárás alkalmazásával dönt, a versenyeztetési eljárásra
az e rendelet szerinti szabályokat kell alkalmazni.

Tulajdonosi jogok gyakorlása a kiemelt portfolió 
vagyon tekintetében

71. §

(1) A kiemelt portfolió vagyon megszerzése, elide-
genítése, biztosítékul adása és megterhelése tekintetében
1,5 milliárd forint értéket el nem érôen a Kiemelt Fej-
lesztések Bizottsága, 1,5 milliárd forint értéket elérôen
vagy azt meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés dönt.

(2) A kiemelt portfolió vagyon tekintetében portfolió-
gazdálkodási tevékenységet vagyongazdálkodási szerzô-
dés alapján, annak keretei között bármely, e rendelet 
3. számú mellékletében meghatározott, kizárólagos jog-
gal rendelkezô, vagy közbeszerzési eljárás alapján
kiválasztott gazdasági társaság elláthat.

(3) Amennyiben a kiemelt portfolió vagyon tekinteté-
ben a tulajdonosi jogok gyakorolója vagyongazdálkodási
szerzôdést köt, akkor a megbízott portfoliókezelô 
(a továbbiakban: portfoliókezelô)

a) javaslatot tesz a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága,
illetve a Fôvárosi Közgyûlés számára az (1) be-
kezdésben meghatározott jogok gyakorlására,

b) a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága, illetve Fôvárosi
Közgyûlés megbízása alapján elôkészíti az (1) be-
kezdésben meghatározott jogok gyakorlásával
kapcsolatos döntéseket és jogügyleteket, és közre-
mûködik azok lebonyolításában.

(4) Kiemelt portfolió vagyonrész, illetve vagyontö-
meg értékesítése esetén 2,5 milliárd forint együttesen
számított forgalmi értékig az értékesítésrôl, illetve a
megbízási típusú vagyongazdálkodási szerzôdés meg-
kötésérôl a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága dönt,
feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott kiemelt
szervezetben meglévô részesedések egyedi forgalmi
értéke nem haladja meg a 1,5 milliárd forintot.

(5) A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága köteles folyam-
atosan figyelemmel kísérni és ellenôrizni a kiemelt port-
folió vagyont érintô portfoliógazdálkodási tevékeny-
séget. Ennek érdekében teljes körû betekintést nyerhet a
portfoliókezelô ezzel kapcsolatos irataiba, részletes írás-
beli jelentést, beszámolót, elszámolást kérhet – a va-
gyongazdálkodási szerzôdésben meghatározott körben –,
ellenôrizheti a megkötött szerzôdéseket, vizsgálhatja a
portfoliókezelô hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhat
meg. A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága az ellenôrzés,
vizsgálat eredményérôl évente, illetve szükség szerint
beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

Tagsági jogok gyakorlása a kiemelt társaságokban

72. §

(1) A kiemelt társaságokban a Fôvárosi Önkormány-
zat tagsági (részvényesi) jogait – a (2) bekezdésben meg-
határozott kivétellel – a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
gyakorolja.

(2) A kiemelt társaságokban a Fôvárosi Önkormány-
zat tagsági (részvényesi) jogait a Fôvárosi Közgyûlés
gyakorolja az alábbi kérdésekben:

a) a társasági szerzôdés, alapszabály, alapító okirat (a
továbbiakban együtt: társasági szerzôdés) megál-
lapítása, jóváhagyása;
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b) az alaptôke (törzstôke) felemelése és leszállítása;
c) az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megvál-

toztatása;
d) a kiemelt társaság más társasággal való egyesülé-

sének, beolvadásának és megszûnésének, valamint
más társasági formába átalakulásának elhatározása.

Telekalakítás

73. §

(1) A kiemelt vagyon körébe tartozó ingatlant érintô
telekalakítás során a tulajdonosi jogokat a Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága gyakorolja, amennyiben

a) a telekalakítás a Fôvárosi Közgyûlés által rendelet-
ben elfogadott Fôvárosi Szabályozási Keretterv,
illetve a Fôvárosi Közgyûlés egyetértésével vagy
egyezô véleményével rendeletben elfogadott Ke-
rületi Szabályozási Terv végrehajtása érdekében
történik, vagy

b) a telekalakítással érintett valamennyi ingatlan a Fô-
városi Önkormányzat tulajdonát képezi, és a telek-
alakítás eredményeként a telekalakítással esetlege-
sen érintett forgalomképtelen ingatlan területe for-
galomképes vagy korlátozott forgalomképes ingat-
lan javára nem csökken, továbbá a telekalakítás
során nem kerül sor az érintett ingatlanok forga-
lomképességének megváltoztatására.

(2) A kiemelt vagyon körébe tartozó ingatlant érintô,
az (1) bekezdésben meghatározottól eltérô telekalakítási
eljárások vonatkozásában a Fôvárosi Közgyûlés dönt

a) a telekalakítási eljárás megindításáról,
b) az érintett ingatlan(ok) forgalomképességének

telekrendezési eljárás során történô esetleges
megváltoztatásáról,

c) érintett tulajdonostársakkal megkötendô polgári
jogi megállapodás alapvetô feltételeirôl.

Elôvásárlási jog gyakorlása

74. §

A kiemelt fejlesztésekhez kapcsolódó, a Fôvárosi Ön-
kormányzatot bármilyen jogcímen megilletô elôvásárlási
jog tekintetében a tulajdonosi jogokat a vételi ajánlatban,
vagy az adásvételi szerzôdésben meghatározott érték
alapján 1,5 milliárd forint értéket el nem érôen a Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága, 1,5 milliárd forint értéket elérô-
en vagy azt meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés gyako-
rolja.

Perbeli és peren kívüli egyezség

75. §

A kiemelt vagyonnal vagy a kiemelt fejlesztések meg-
valósításával kapcsolatos perbeli, vagy peren kívüli
egyezség megkötésére

a) 1 milliárd forint perértéket, illetve per hiányában az
egyezségben szereplô értéket el nem érôen a
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága,

b) 1 milliárd forint perértéket, illetve per hiányában az
egyezségben szereplô értéket elérôen, vagy azt
meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés jogosult.

Követelésrôl lemondás

76. §

A kiemelt vagyonnal, vagy a kiemelt fejlesztések
megvalósításával kapcsolatos, behajthatatlannak nem
minôsülô követelésrôl való teljes vagy részbeni lemon-
dásra csak abban az esetben van lehetôség, ha az eredeti
követelés teljesítése valamilyen okból (pl. egyéb várható
elôny miatt) már nem áll az Fôvárosi Önkormányzat
érdekében. Ilyen esetben a 75. § szabályait kell alkal-
mazni azzal, hogy a követelésrôl vagy annak egy részérôl
történô lemondás a döntésre jogosult egyoldalú nyi-
latkozatával is történhet.

A kiemelt vagyont érintô versenyeztetési eljárások
különös szabályai

77. §

A kiemelt vagyonnal kapcsolatos versenyeztetési
eljárás megindításáról, módjáról, tartalmáról, feltételei-
rôl (a 62. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak kivé-
telével) és eredményérôl a Kiemelt Fejlesztések Bizott-
sága dönt.

78. §

Amennyiben a hasznosítás joga átengedésére köz-
beszerzési eljárásban kerül sor (a kiemelt vagyon
hasznosítása a beszerzés ellenértékeként, illetve az ellen-
érték részeként szerepel), úgy a közbeszerzési eljárás – a
külön jogszabályokban a közbeszerzésekre elôírt szabá-
lyok érvényesülésére tekintettel – e rendelet vonatko-
zásában versenyeztetésnek minôsül.

2007. december 28. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2269



79. §

(1) A kiemelt vagyont érintôen versenyeztetési eljárás
– a 23. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül – az e §-ban
meghatározott módon is lefolytatható (versenytárgyalás).
Versenytárgyalás csak zártkörû versenyeztetés esetén
alkalmazható.

(2) A kiíró versenytárgyalást a 23. § (4) bekezdésében
meghatározott eseteken kívül akkor alkalmazhat, ha a
kiemelt vagyon tulajdonosi döntéssel megvalósítani
kívánt városfejlesztési, városrendezési és városrehabil-
itációs célnak megfelelô használatának, illetôleg haszno-
sításának feltételei a piaci szereplôkkel közösen hatá-
rozhatók meg.

80. §

(1) A versenytárgyalásról az érintett piaci szereplôket
egyidejûleg és közvetlenül kell értesíteni. 

(2) Versenytárgyalás esetén az eljárásban való
részvételre vonatkozó felhívást legalább 3 piaci szereplô
részére kell megküldeni. 

(3) A felhívásban az eljárásban való részvételre
vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidôt
úgy kell megállapítani, hogy a piaci szereplôknek
legalább 15 nap álljon rendelkezésre az eljárásban való
részvételükre vonatkozó nyilatkozatuk megtételére.

81. §

Versenytárgyalás alkalmazása esetén a versenyez-
tetési eljárás eredményeként megkötendô szerzôdés
feltételei az eljárásban részt vevô piaci szereplôkkel 
(a továbbiakban ajánlatot tevôkkel) külön-külön vagy
együttesen, egy vagy több fordulóban megtartott tár-
gyalásokon kerülnek kialakításra. 

82. §

(1) Több tárgyalási forduló tartása esetén a kiíró
illetve a kiíró képviselôje a megkötendô szerzôdés egyes
feltételei – a nyertes ajánlatot tevô által fizetendô ellen-
érték mértéke kivételével – vonatkozásában a tárgyalást
lezárhatja, és a megkötendô szerzôdés adott feltételét
véglegesítheti (a továbbiakban: végleges feltétel). 

(2) Az ajánlatot tevôket a végleges feltétel egyidejû
közlése mellett megfelelô, de 5 napnál nem hosszabb
határidô biztosítása mellett fel kell hívni, hogy nyi-
latkozzanak a végleges feltétel elfogadásáról. Azon aján-
latot tevô, amely a végleges feltételt nem fogadja el, vagy

az elôírt határidôben nem nyilatkozik, az eljárás további
részében nem vehet részt.

83. §

(1) A tárgyalások lezárására abban az esetben kerülhet
sor, ha a megkötendô szerzôdés valamennyi feltétele – a
nyertes ajánlatot tevô által fizetendô ellenérték mértéke
kivételével – véglegesítésre  került. 

(2) A tárgyalások lezárásától számított 5 napon belül
az ajánlatot tevôket a megkötendô szerzôdés végleges
feltételei egyidejû megküldésével fel kell hívni a megkö-
tendô szerzôdés végleges feltételei elfogadására vonat-
kozó nyilatkozatuk valamint a megkötendô szerzôdés
alapján fizetendô ellenérték mértékére vonatkozó aján-
latuk megtételére. 

(3) Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidôt úgy
kell megállapítani, hogy az ajánlatot tevôknek legalább
10 nap álljon rendelkezésre az ajánlatuk megtételére.

(4) Az ajánlatot tevôk a (2) bekezdés szerinti ajánlatuk
megtételére nyitva álló határidô lejáratától számított 60
napig az ajánlatukhoz kötve vannak kivéve, ha a kiíró
ezen idôponton belül nyertes ajánlatot tevôvel szerzôdést
köt, vagy az ajánlatot tevôkkel írásban közli, hogy az
eljárást eredménytelennek minôsíti.

(5) Az eljárás nyertese az az ajánlatot tevô, aki a
szerzôdés végleges feltételei elfogadása mellett a megkö-
tendô szerzôdés alapján fizetendô ellenérték mértékére a
legmagasabb összegû ajánlatot teszi.

A kiemelt fejlesztések megvalósításával kapcsolatos
közbeszerzési eljárások különös szabályai

84. §

(1) A kiemelt fejlesztések tekintetében, a mindenkori
közösségi értékhatárt el nem érô mértékû közbeszerzési
eljárásokkal (ideértve a lebonyolító és a független hivat-
alos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló
eljárásokat is) kapcsolatos valamennyi kérdésben, így
különösen az eljárás elôkészítésével, elôterjesztésével,
megindításával és eredménye kihirdetésével kapcso-
latosan a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága dönt.

(2) A kiemelt társaságok részére a vagyongazdál-
kodási szerzôdésben meghatározott, kiemelt fejleszté-
sekkel kapcsolatos szolgáltatások körében az e rendelet
3. számú melléklete egyidejû módosításával a Kbt. szer-
inti kizárólagos jog alapítható.
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III. RÉSZ

ZÁRÓ ÉS ÉRTELMEZÔ RENDELKEZÉSEK

Záró rendelkezések

85. §

(1) E rendelet  2008. február 01. napján lép hatályba
és rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévô
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) sz. Fôv. Kgy. rendelete, valamint az azt
módosító, az alábbiakban felsorolt rendeletek és ren-
delkezések:

– a Budapest fôváros közterületein a taxiállomások
létesítésérôl, használatának és üzemeltetésének
rendjérôl szóló 59/1999. (XI. 18.) Fôv. Kgy. ren-
delet 15. § (2)–(5) bekezdései,

– a egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezésérôl szóló
62/1999. (XII. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 7. §-a,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 10/2000. (III. 30.) Fôv. Kgy. rendelet,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról szóló 48/2000. (IX. 20.) Fôv. Kgy. ren-
delet 1. §-a,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló 8/2001. (III. 14.) Fôv. Kgy.
rendelet 1. §-a,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 42/2001. (VI. 27.) Fôv. Kgy. rendelet 1.–2. §-ai,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 51/2001. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelet,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek módo-
sításáról szóló 80/2002. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet
1–27. §-ai, és a 29. § (2) bekezdés a)–e) pontjai,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 3/2003. (III. 19.) Fôv. Kgy. rendelet,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról szóló 4/2003. (III. 19.) Fôv. Kgy. ren-
delet,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról szóló 34/2003. (VII. 17.) Fôv. Kgy. ren-
delet 2. §-a,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról szóló 55/2003. (X. 17.) Fôv. Kgy. ren-
delet 1. §-a,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról szóló 1/2004. (II. 16.) Fôv. Kgy. ren-
delet 10. §-a,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról szóló 3/2004. (III. 10.) Fôv. Kgy. ren-
delet 5–8. §,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról szóló 25/2004. (V. 24.) Fôv. Kgy. ren-
delet 3. §-a,

– a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 34/2004. (VI. 10.)
Fôv. Kgy. rendelet 5. § (2) c) pontja,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 43/2004. (IX. 17.)
Fôv. Kgy. rendelet 1–31. §-ai, valamint a 33. § 
(2) bekezdés a)–f) pontjai, és a 33. § (3) bekezdése,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 4/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet,

– a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ költségvetési intézmény megszüntetésé-
hez és a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavé-
delmi Központ Közhasznú Társaság megalapítá-
sához kapcsolódó fôvárosi önkormányzati ren-
deletek módosításáról szóló 34/2005. (V. 24.) Fôv.
Kgy. rendelet 1-3. §-ai,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 40/2005. (VI. 23.) Fôv. Kgy. rendelet,

– a Budapest fôváros közterületein a taxiállomások
létesítésérôl, használatának és üzemeltetésének
rendjérôl szóló 59/1999. (XI. 18.) Fôv. Kgy. ren-
delet módosításáról szóló 46/2005. (VII. 20.) Fôv.
Kgy. rendelet 4. §-a,

– a Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet költ-
ségvetési intézmény megszüntetéséhez és a Budai
Gyermekkórház és Rendelôintézet Közhasznú
Társaság megalapításához kapcsolódó fôvárosi
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló
53/2005. (VII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
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Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 62/2005. (X. 18.) Fôv.
Kgy. rendelet,

– a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló
72/2005. (XI. 11.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (2) be-
kezdése,

– a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet, valamint a Fôvárosi Önkormányzat vagy-
onáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 88/2005. (XII. 16.)
Fôv. Kgy. rendelet 7. §-a,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 46/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 1–4. §-ai,

– az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
szóló 58/2006. (IX. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 1–11.
§-ai,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 75/2006. (XII. 29.) Fôv. Kgy. rendelet,

– a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 84/2006. (XII. 29.)
Fôv. Kgy. rendelet 3. § (3) bekezdése,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 15/2007. (IV. 11.) Fôv. Kgy. rendelet,

– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 22/2007. (IV. 27.) Fôv. Kgy. rendelet,

– az egyes fôvárosi önkormányzati rendeletek mó-
dosításáról szóló 34/2007. (VI. 15.) Fôv. Kgy. ren-
delet 7. §-a,

– a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 48/2007. (IX. 12.)
Fôv. Kgy. rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Fô-
városi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 
5. számú melléklet „II. A KÖZGYÛLÉS ÁLTAL A
BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
JEGYZÉKE” fejezetében 

a) a „Valamennyi bizottságra vonatkozó általános
hatáskör” cím 6. pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: 

„6. A 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet megha-
tározott eseteiben az SZMSZ 6. számú melléklete szerint
illetékes bizottság hozzájárulása szükséges:

– a Gazdasági Bizottság döntéséhez a forgalomképte-
len vagyon tulajdonjogot nem érintô hasznosítása kérdé-
sében, amennyiben a hasznosításra irányuló szerzôdés
idôtartama a 3 évet nem haladja meg.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2)

– a Gazdasági Bizottság döntéséhez, 800 millió forint
értéket el nem érôen, a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlása tár-
gyában.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § a)

– a Gazdasági Bizottság döntéséhez, 500 millió forint
értéket el nem érôen, a Fôvárosi Önkormányzat ingye-
nes, vagy kedvezményes vagyonszerzése tárgyában.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. § a)

– a Gazdasági Bizottság minôsített szavazattöbbséget
igénylô döntéséhez, 200 millió forint értéket el nem
érôen, a fôvárosi vagyon tulajdonjoga, használati joga
ingyenes, vagy kedvezményes, bármely jogcímen történô
átruházása tárgyában.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 42. § (1) a)

– a Gazdasági Bizottság döntéséhez, 1 milliárd forint
perértéket, illetve per hiányában az egyezségben szere-
plô értéket el nem érôen, Fôvárosi Önkormányzat tény-
leges és/vagy várományi vagyonát érintô perbeli, vagy
peren kívüli egyezség megkötése tárgyában.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 43. § a)

– a fôpolgármesternek a 300 ezer forint egyedi for-
galmi értéket elérô, vagy azt meghaladó, de a 2 millió
forintos értékhatárt el nem érô követelés behajthatat-
lanságának megállapítása és az ilyen követelésrôl való
lemondás tárgyában hozott döntéséhez.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 44. § (2) b) 

– az önkormányzati intézmény vezetôje döntéséhez,
5–50 millió forint könyv szerinti értékhatár közötti ingó
vagyon megszerzése, elidegenítése, megterhelése és
hasznosítása; továbbá – az idôtartam automatikus
meghosszabbításának lehetôsége nélkül – ingatlan,
ingatlanrész 1 évet meghaladó, legfeljebb 5 év idôtar-
tamra történô határozott idejû bérbe-, illetve használat-
ba adása tárgyában.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 51. § (2) a)–b)

– az önkormányzati intézmény vezetôjének döntéséhez
a Gazdasági Bizottság elôzetes hozzájárulásával együtt
50 millió forint, vagy azt meghaladó könyv szerinti
értékû ingó vagyon megszerzése, elidegenítése, megter-
helése és egyéb módon történô hasznosítása; továbbá
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ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejû, valamint 5 évet
meghaladó határozott idejû bérbe-, illetve használatba
adása; valamint az önkormányzati intézmény és alapít-
vány vagy társadalmi szervezet között kötendô, fôvárosi
vagyont érintô olyan együttmûködési megállapodás
jóváhagyása tárgyában, mely egyidejûleg tartalmazza az
alapítványnak vagy társadalmi szervezetnek az önkor-
mányzati intézmény címére történô székhelybejegyzéshez
szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 51. § (3) a)–c)

– az önkormányzati intézmény vezetôjének döntéséhez
az önkormányzati intézmények használatában lévô
fôvárosi ingatlan vagyont érintô hatósági engedélyezési
eljárásban a tulajdonost megilletô jog gyakorlása tár-
gyában. Nem kell elôzetes hozzájárulás, ha az SZMSZ 
6. számú melléklete szerint hatáskörrel rendelkezô bizott-
ság, vagy a Fôvárosi Közgyûlés a Budapest Fôváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási
tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, meg-
valósításának rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy.
rendelet szerinti célokmányt, vagy engedélyokiratot
hagyott jóvá.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 51. § (5)

– a Gazdasági Bizottság döntéséhez a Fôvárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévô egyszemélyes gazdasági
társaság, illetve közhasznú társaság legfôbb szervének a
a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekez-
dés b) pontjában meghatározott esetben.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (2) b)”

b) az „EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI
BIZOTTSÁG” cím 23. pontja helyébe a következô ren-
delkezés lép valamint az alábbi 64. ponttal egészül ki:

„23. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô, egészségügyi ágazathoz tartozó társaság(ok)
legfôbb szervének a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rende-
let 52. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb, törvény
vagy a társasági szerzôdés által hatáskörébe utalt jogait.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 52. § (6)”

„64. Javaslatot tesz a Kiemelt Fejlesztések Bizottsá-
gának a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 68. § 
(1) bekezdése hatálya alá nem tartozó esetekben a 
kiemelt fejlesztésû közterületek tekintetében sportrendez-
vények és az azokhoz kapcsolódó szolgáltató tevékeny-
ségek céljából közterület-használati hozzájárulás meg-
adására.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 69. § (3)”

c) a „GAZDASÁGI BIZOTTSÁG” cím 1.–59. pontjai
helyébe az alábbi 1.–56. pontok lépnek: 

„1. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat vagyonával
való rendelkezési jogról szóló rendelet értelmében reá
háruló jogokat és ezzel összefüggésben elôkészíti a
Fôvárosi Közgyûlés döntéseit a Budapest Fôváros
Vagyonkezelô Központ Zrt. tevékenységével és a fôváros
vagyonával kapcsolatban.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 80. § (1)

2. Véleményezési jogot gyakorol az állam nevében
történô koncessziós pályázat kiírásához, ha a pályázati
kiírás az önkormányzatot egyébként megilletô jogok gya-
korlását, illetve egyéb feladat teljesítését érinti.

1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 5. § (2)

3. Nyilatkozik a Városüzemeltetési és Környezetgaz-
dálkodási Bizottság véleményének figyelembevételével a
földkiadás lezárását követôen a szövetkezet használatá-
ban lévô, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok,
csatorna, töltés és azok mûtárgyai, továbbá utak tulaj-
donjogi helyzetére vonatkozóan.

1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §

4. Dönt az épített környezet alakításáról és
védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának
(1)–(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény
megállapodással történô rendezésérôl 100 millió Ft ér-
tékhatárig a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodá-
si Bizottság hozzájárulásával.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)-(3)

5. Dönt az épített környezet alakításáról és védel-
mérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának 
(4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 200 millió Ft
egyedi értékhatárig a Városüzemeltetési és Környezet-
gazdálkodási Bizottság hozzájárulásával.

1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)

6. A 4-5. pont alapján hozott határozatairól félévente
beszámol Budapest Fôváros Közgyûlése elôtt.

7. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
mûemlékeken szükségessé váló kármegelôzô intézkedé-
sek megtételérôl, a károk bekövetkezése esetén az elhárí-
tásban való közremûködésrôl, illetve ezekrôl értesíti az
állami mûemlékvédelmi szervezetet.

2001. évi LXIV. tv. 41. § (1)

8. Egyetértési jogot gyakorol a nemzeti értékhatárt
elérô és afeletti, valamint közösségi értékhatárt elérô ér-
tékû és afeletti építési koncessziót érintô közbeszerzési
eljárások megindításával, lezárásával kapcsolatban a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által hozott dönté-
sek esetében.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
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9. Elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol a Fôvárosi
Önkormányzat és szervei Közbeszerzési Szabályzata
alapján hatáskörrel rendelkezô szerv döntése tekinteté-
ben, amennyiben a forgalomképes ingatlan vagyon meg-
szerzése a közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény hatálya alá tartozik.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

10. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér-
beadása esetén:

– a bérlô kiválasztásáról, a bérleti és megszerzési díj
összegérôl, a bérbeadás idôtartamáról, módjáról, a
40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. rendeletben a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonat-
kozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tör-
vényben nem szabályozott egyéb feltételeirôl,

– a mindenkori költségvetési törvényben meghatáro-
zott egyedi forgalmi érték alatt a versenyeztetési eljárás
lefolytatásáról, vagy mellôzésérôl.

40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 8. § és 10. §

11. Versenyeztetési eljárás mellôzése esetén kiválaszt-
ja a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlôjét az al-
kalmi célú igénybevétel kivételével.

40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 17. § és 18. § (1) d)

12. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség elide-
genítésérôl, ha annak helyi forgalmi értéke nem haladja
meg az 500 millió forintot.

40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 31. § (2)

13. A 100 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô, nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén dönt

a) a helyiség tulajdonjogának
– ingyenesen, valamint
– a helyiség forgalmi értéknél kisebb vételárért,

vagy
– fizetési kedvezménnyel történô

átruházásáról, illetve
b) helyiség ingyenes használatba adásáról, valamint

– használati jog utólagos rendezésérôl
– a kedvezményes bérbeadásról
– a 40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 26. § (6) bekez-

désében foglaltaktól a bérlô számára kedvezôbb
pénzbeli térítés megállapításáról, továbbá

– a tulajdonosi jogok gyakorlása során egyéb ked-
vezmény nyújtásáról.

40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 35. §

14. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság dön-
tése elôtt elôzetesen véleményt nyilvánít a Fôvárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévô lakások elidegenítésérôl,
ha azok egy épületen belül találhatók, és együttes forgal-
mi értékük az 500 millió Ft-ot nem haladja meg.

33/1994. (VI. 10.) Fôv. Kgy. r. 4. § (2)

15. A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló köz-
üzemi tevékenységet ellátó vállalatok gazdasági társa-
sággá történô átalakulásával létrejött társaságokban a
társasági részesedések részbeni vagy teljes körû értéke-
sítése során, amennyiben nem a koncesszióról szóló
1991. évi XVI. törvény elôírásait kell alkalmazni:

a) az egyszemélyes társaságokban a tagsági, részvé-
nyesi jogokat megtestesítô részvények, üzletrészek teljes
körû vagy részleges értékesítését elôkészíti, koordinációs
feladatokat lát el a privatizáció során, továbbá az érté-
kesítésre, valamint annak feltételeire (mértékére, üteme-
zésére, lebonyolítás módjára, pénzügyi és egyéb szem-
pontjaira) vonatkozó javaslatot a Fôvárosi Közgyûlés elé
terjeszti, gondoskodik a közgyûlési határozatoknak az el-
fogadott ütemezés szerinti végrehajtásáról;

b) az egyszemélyes társaságok tagsági joga értékesíté-
sével kapcsolatban meghatározza az érintett társaság
privatizációs tanácsadó cégének kiválasztására kiírt pá-
lyázati kiírás irányelveit, véleményezi a tanácsadó cégek
által a kiírt pályázatra benyújtott pályamûveket, dönt a
privatizációs tanácsadó kiválasztásáról, továbbá véle-
ményezi a privatizációra vonatkozó valamennyi javasla-
tot, ellenôrzi a privatizálásban érintett társaságok mun-
kavállalói érdek-képviseleti szerveivel való egyeztetést, a
privatizációval kapcsolatos munkálatok végrehajtását, a
tanácsadó cég szerzôdés szerinti teljesítését (és e körben
iratbetekintési joga van);

c) állást foglal az önkormányzati tulajdonban lévô
részvénytársaság részvényeinek nyilvános forgalomba
hozatala kapcsán, véleményt nyilvánít a forgalmazó sze-
mélyek kiválasztására irányuló pályázati kiírásról, a pá-
lyázatok értékelésérôl és elbírálásáról, továbbá a forgal-
mazó céggel kötendô tanácsadó szerzôdésrôl és ellenôrzi
a forgalmazó cég munkáját, illetve kapcsolatot tart vele.
Együttmûködik – tôzsdei értékesítés esetén – a tôzsdetag
forgalmazóval kötendô bizományosi szerzôdés megköté-
sében;

d) a Fôvárosi Közgyûlés döntésének megfelelôen, an-
nak keretei között:

– pályázatokat ír ki,
– jóváhagyja a pályázati kiírás rövidített és részletes

szövegét, továbbá – ha kibocsátásra kerül – az In-
formációs Memorandumot,

– elfogadja a Fôvárosi Közgyûlés általi ütemezés ke-
retein belül a privatizáció lebonyolításának részle-
tes idôtervét,

– meghatározza a pályázati ajánlatok értékelésének
és bírálatának szempontjait,

– dönt a pályázati eljárást megelôzô elôminôsítés
esetén a pályázati eljárásban részvételre jogosul-
tak körérôl, továbbá – többfordulós pályázati el-
járás esetén – a második vagy további fordulóba
jutó pályázók körérôl,
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– meghatározza az önkormányzat ajánlati kötöttsége
nélkül a nyertes pályázóval kötendô szerzôdések
tervezeteit, amennyiben a pályázati kiírás tartal-
mazza, hogy azok a pályázókkal már a pályázati el-
járás során közölhetôk,

– a Fôvárosi Közgyûlés vagy a Gazdasági Bizottság
által kijelölt személyekbôl álló elôzetes bírálóbi-
zottság javaslatának figyelembevételével a pályá-
zati eredményre vonatkozó javaslatot, valamint
ezzel egyidejûleg a pályázat nyertesével megkö-
tendô részvény/üzletrész adásvételi és jogügylethez
kapcsolódó egyéb szerzôdések tervezetét döntés vé-
gett a Fôvárosi Közgyûlés elé terjeszti.

16. Lemond a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô
elôbérleti jogról a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô közlekedési jelzôlámpás csomópontok vezérléséhez
szükséges alépítmény- és védôcsôrendszer szabad kapa-
citásának továbbhasznosításával kapcsolatos elôbérleti
jog tárgyában benyújtott megkeresés esetén. Amennyiben
úgy ítéli meg, hogy az elôbérleti jog gyakorlásához ön-
kormányzati érdek fûzôdik, úgy a kérelmet döntésre a
Fôvárosi Közgyûlés elé terjeszti.

17. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hoz-
zájárulásával dönt az egyszeri bérlôkiválasztási jog jogi
személyek részére történô biztosításáról.

29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. r. 15. § (3)

18. Egyetértési jogot gyakorol azon beruházás vagy
felújítás esetén a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
döntésénél, ha a beruházás vagy felújítás megvalósulása
építési, illetve szolgáltatási koncessziós megállapodás
alapján került megvalósításra.

50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)

19. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet sze-
rint illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vo-
natkozásában:

– a fôpolgármester véleményének figyelembevételé-
vel kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi pályá-
zatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének, vezetôi
megbízásának, felmentésének, vezetôi megbízás
visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony meg-
szüntetésének, összeférhetetlenség megállapításá-
nak, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelö-
lésének) jogát;

– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott ma-
gasabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkal-
mazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi tanács
feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés kisza-
básának jogát.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)

20. Elôkészíti a Közgyûlés döntéseit a kereskedelmi, tu-
risztikai, kisvállalkozás-fejlesztési feladatok tekintetében.

21. Gyakorolja az elôzetes hozzájárulás jogát a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló vásárcsar-
nokok, piacok és üzletközpontok területén lévô 200 m2-t
meghaladó helyiség, ingatlanrész, illetve ingatlan hatá-
rozatlan idejû vagy egy évet meghaladó határozott idejû
bérbeadásához.

37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. r. 3. § (7)

22. Gyakorolja a hozzájárulási jogát a Fôvárosi Ön-
kormányzat tulajdonában álló vásárcsarnok, piac és üz-
letközpont ingatlanok, ingatlanrészek elidegenítése,
megterhelése, gazdasági társaságba történô bevitele ese-
tén a 75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. rendelet 17. § a)
pontja és a 51. § (3) bekezdése alkalmazásával.

37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. r. 9. §

23. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékes-
ségébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési sza-
bályzatát.

217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 10. § (4)

24. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületen a taxiállomás létesítésére irányuló közterü-
let-használati hozzájárulásról az 59/1999. (XI. 18.) Fôv.
Kgy. rendelet szabályainak megfelelôen.

59/1999. (XI. 18.) Fôv. Kgy. r. 3. § (2)

25. Dönt a taxiállomásokon létesítendô hirdetôberen-
dezéssel, reklámhordozóval, valamint utcabútorral kap-
csolatos közterület-használati ügyekben.

60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. § (3)

26. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illeté-
kességébe tartozó költségvetési szervek vezetôi által, tar-
tozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és
dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a fôpol-
gármester felé önkormányzati biztos kirendelésére.

20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)

27. Összehangolja az idegenforgalom területi érdeke-
it az országos érdekekkel, gondoskodik a turisztikai érté-
kek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, vala-
mint összehangolja a turisztika helyi fejlesztését, és
elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. §

28. Elôzetesen engedélyezi – rendkívül indokolt eset-
ben – az árusítóhely tartós helyhasználó általi albérletbe
adását.

37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. r. 5. §

29. Elôzetesen hozzájárul a Fôvárosi Önkormányzat
költségvetési szervének tulajdonában lévô gazdasági tár-
sasággal kapcsolatban a költségvetési szerv által hozan-
dó tulajdonosi döntésekhez.
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30. Az SZMSZ 6. sz. melléklete szerint illetékes szak-
mai bizottság elôzetes hozzájárulásával dönt a forgalom-
képtelen vagyon tulajdonjogot nem érintô hasznosítása,
illetve egyébként a tulajdonjogot nem érintôen a tulajdo-
nosi jogok gyakorlása kérdésében, amennyiben a hasz-
nosításra irányuló szerzôdés idôtartama a 3 évet nem
haladja meg.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2)

31. Az SZMSZ 6. sz. melléklete szerint illetékes szak-
mai bizottság elôzetes hozzájárulásával, 800 millió forint
értéket el nem érôen, gyakorolja a korlátozottan forga-
lomképes vagyontárgyak felett a tulajdonosi jogokat.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § a)

32. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat, 1,5 milliárd fo-
rint értéket el nem érôen, a forgalomképes vagyontár-
gyak tekintetében.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 18. § a)

33. Dönt a forgalomképes vagyontömeg együttes érté-
kesítése esetén, 2,5 milliárd forint együttesen számított
értékig, az értékesítésrôl, feltéve, hogy az együttesen ér-
tékesített vagyontárgyak egyikének értéke sem haladja
meg a 1,5 milliárd forintot.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 19. §

34. Dönt a vagyongazdálkodási szerzôdés
megkötésérôl, 2,5 milliárd forint együttesen számított ér-
téket el nem érôen – a Vagyonrendelet. 40. § (3) bekez-
désben foglaltak kivételével –, feltéve, hogy vagyongaz-
dálkodásra együttesen átadott vagyontárgyak egyikének
egyedi értéke sem haladja meg a 1,5 milliárd forintot.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 40. § (2)

35. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat ingyenes, vagy
kedvezményes vagyonszerzése esetében, 500 millió forint
értéket el nem érôen, az SZMSZ 6. számú melléklete sze-
rint illetékes szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásá-
val,

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. § a)

36. Minôsített szótöbbséggel dönt a fôvárosi vagyon
tulajdonjogának, használati jogának ingyenesen vagy
kedvezményesen bármely jogcímen történô átruházásá-
ról, a Vagyonrendelet 42. § a) pontjában foglaltak figye-
lembe vételével, 200 millió forint értéket el nem érôen, az
SZMSZ 6. sz. melléklete alapján illetékes szakmai bizott-
ság elôzetes hozzájárulásával.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 42. § a)

37. Jogosult a Fôvárosi Önkormányzat tényleges
és/vagy várományi vagyonát érintô perbeli, vagy peren
kívüli egyezség megkötésére, 1 milliárd forint perértéket,
illetve per hiányában az egyezségben szereplô értéket el
nem érôen, az SZMSZ 6. sz. melléklete alapján illetékes
szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásával.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. rendelet 43. § a)

38. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat abban az eset-
ben, ha a telekrendezési eljárás a Fôvárosi Közgyûlés ál-
tal rendeletben elfogadott Fôvárosi Szabályozási Keret-
terv végrehajtása érdekében történik.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 45. § (4)

39. Dönt
a) a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság tu-

lajdonosi hozzájárulásának megadása esetén a Fôvárosi
Önkormányzat tulajdonában lévô közterületeken, vagy
egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy
felett, illetôleg abban elektronikus hírközlési berendezé-
sek és az ezekkel összefüggô építmények létesítésével, el-
helyezésével, bôvítésével és áthelyezésével összefüggés-
ben az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt
kártalanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekezdésében
szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsola-
tos kérdésekben,

b) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közte-
rületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény),
azok alatt vagy felett, illetôleg abban zárt felhasználói
csoport részére elektronikus hírközlési szolgáltatás nyúj-
tását, továbbá zárt célú hálózaton elektronikus hírközlé-
si szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési
berendezés és az ezekkel összefüggô építmények létesíté-
sével, elhelyezésével, bôvítésével és áthelyezésével össze-
függésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, il-
letve építési engedély szükséges – az építési jogosultság
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az ellen-
szolgáltatás kérdésében.

A Gazdasági Bizottság az elôbb meghatározott létesít-
mények fôvárosi önkormányzati tulajdonú közterületen
való elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
és területhasználati engedély megadását csak abban az
esetben tagadhatja meg, ha a tulajdonosi hozzájárulás
megadása különös méltánylást érdemlô települési vagy
lakossági érdeket sértene, illetve ha a területhasználati
engedély megadása jogszabályban foglalt tilalomba üt-
közne.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. rendelet 49. §

40. Az SZMSZ 6. számú melléklete szerint hatáskörrel
rendelkezô szakmai bizottsággal együtt elôzetes hozzájá-
rulási jogot gyakorol az önkormányzati intézmény
vezetôje döntéséhez 50 millió forint, vagy azt meghaladó
könyv szerinti értékû ingó vagyon megszerzése, elidege-
nítése, megterhelése és egyéb módon történô hasznosítá-
sa; továbbá ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejû,
valamint 5 évet meghaladó határozott idejû bérbe-, illet-
ve használatba adása; valamint az önkormányzati intéz-
mény és alapítvány vagy társadalmi szervezet között
kötendô, fôvárosi vagyont érintô olyan együttmûködési
megállapodás jóváhagyása tárgyában, mely egyidejûleg
tartalmazza az alapítványnak vagy társadalmi szerve-
zetnek az önkormányzati intézmény címére történô szék-
helybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 51. § (3) a)–c)
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41. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô gazdasági társaság legfôbb szervének a Va-
gyonrendelet 52. § (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb,
törvény által hatáskörébe utalt jogait – a Vagyonrende-
let. 52. § (4)-(6) bekezdéseiben,  valamint az 53. § (7) be-
kezdésben, az 54. § (7) bekezdésben és az 55. § (7) bekez-
désben foglaltak kivételével-

– az igazgatóság és a felügyelôbizottság tagjainak,
valamint az ügyvezetô(k)nek, továbbá a könyvvizs-
gálónak a megválasztása, visszahívása, megbízása,
megbízásának visszavonása és díjazása, illetve a
társaság vezérigazgatójának, ügyvezetô igazgató-
jának megbízása, megbízásának visszavonása és
díjazásának megállapítása ügyében önállóan;

– minden egyéb ilyen esetekben pedig az SZMSZ 
6. sz. melléklete szerint illetékes szakmai bizottság
elôzetes hozzájárulásával.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (2)

42. Dönt minden más, a Vagyonrendelet 52. § (1) és
(2) bekezdésében fel nem sorolt, a társasági szerzôdés
rendelkezése által a legfôbb szerv döntését igénylô kér-
désben, a Vagyonrendelet 52. § (4)–(6) bekezdésekben,
valamint az 53. §(7) bekezdésben, az 54. § (7) bekezdés-
ben és az 55. § (7) bekezdésben foglaltak kivételével.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (3)

43. Elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol (elôzetes 
tulajdonosi döntést hoz) a BFVK Zrt. Vagyonrendelet 
54. § (3) bekezdésében felsorolt döntéseihez.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. rendelet 54. § (3)

44. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fôvárosi Ön-
kormányzatot bármely jogcímen megilletô elôvásárlási
jog tekintetében a vételi ajánlatban, illetve az adásvételi
szerzôdésben szereplô 1,5 milliárd forint egyedi értékesí-
tési értéket el nem érô vagyon tekintetében, amennyiben
a vagyon a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó fôvárosi forgalomképes ingatlanvagyon
hasznosítási céljaihoz kapcsolódik.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 54. § (4)

45. Telekalakítás esetében gyakorolja a tulajdonosi
jogokat a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó fôvárosi forgalomképes ingatlanvagyona
tekintetében.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 54. § (6)

46. Gyakorolja a BFVK Zrt. legfôbb szervének a Va-
gyonrendelet 51. § (1) bekezdésében  fel nem sorolt
egyéb jogait.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. rendelet 54. § (7)

47. Köteles folyamatosan figyelemmel kísérni és
ellenôrizni a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási tevékenysé-
gét. Ennek érdekében teljes körû betekintést nyerhet a
BFVK Zrt. vagyongazdálkodással kapcsolatos irataiba,

részletes írásbeli jelentést, beszámolót, elszámolást kér-
het – a szerzôdésben meghatározott körben –, ellen-
ôrizheti a megkötött szerzôdéseket, vizsgálhatja a társa-
ság hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhat meg. A Gaz-
dasági Bizottság az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl
évente, illetve szükség szerint beszámol a Fôvárosi Köz-
gyûlésnek.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 54. § (8)

48. Elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol (elôzetes tu-
lajdonosi döntést hoz) a FIMÜV Zrt. Vagyonrendelet 55.
(3) bekezdésében felsorolt döntéseihez.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 55. § (3)

49. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fôvárosi Ön-
kormányzatot bármely jogcímen megilletô elôvásárlási
jog tekintetében a vételi ajánlatban, illetve az adásvételi
szerzôdésben szereplô 3 milliárd forint egyedi értékesíté-
si értéket el nem érô vagyon tekintetében, amennyiben a
vagyon a FIMÜV Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó fôvárosi forgalomképes ingatlanvagyon
hasznosítási céljaihoz kapcsolódik.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 55. § (4)

50. Telekalakítás esetében gyakorolja a tulajdonosi
jogokat a FIMÜV Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó fôvárosi forgalomképes ingatlanvagyona te-
kintetében.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 55. § (6)

51. Gyakorolja a FIMÜV Zrt. legfôbb szervének a Va-
gyonrendelet 51. § (1) bekezdésében  fel nem sorolt
egyéb jogait.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 55. § (7)

52. Köteles folyamatosan figyelemmel kísérni és
ellenôrizni a FIMÜV Zrt. vagyongazdálkodási tevékeny-
ségét. Ennek érdekében teljes körû betekintést nyerhet a
FIMÜV Zrt. vagyongazdálkodással kapcsolatos irataiba,
részletes írásbeli jelentést, beszámolót, elszámolást kér-
het – a szerzôdésben meghatározott körben –, ellen-
ôrizheti a megkötött szerzôdéseket, vizsgálhatja a társa-
ság hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhat meg. A Gaz-
dasági Bizottság az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl
évente, illetve szükség szerint beszámol a Fôvárosi Köz-
gyûlésnek.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 55. § (8)

53. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a 1,5 milliárd fo-
rint egyedi forgalmi értéket el nem érô forgalomképes
fôvárosi portfolió vagyon felett a Vagyonrendelet. 56. §
(5) bekezdésben meghatározottak kivételével.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 56. § (3)

54. Dönt portfolió vagyonrész, illetve vagyontömege
értékesítése esetén 2,5 milliárd forint együttesen számí-
tott forgalmi értékig az értékesítésrôl, illetve a megbízási
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típusú vagyongazdálkodási szerzôdés megkötésérôl, fel-
téve, hogy az együttesen értékesített, egy adott gazdasági
társaságban meglévô társasági részesedések egyedi for-
galmi értéke nem haladja meg a 1,5 milliárd forintot.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 56. § (5)

55. A Vagyonrendelet. 56. § (7) bekezdése szerint el-
járva megbízza a portfolió gazdálkodót a fôvárosi port-
folió vagyon feletti rendelkezéssel kapcsolatos tulajdono-
si döntéseket és jogügyleteket elôkészítésével.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 56. § (7)

56. Köteles folyamatosan figyelemmel kísérni és
ellenôrizni a portfoliógazdálkodási tevékenységet. Ennek
érdekében teljes körû betekintést nyerhet a portfoliógaz-
dálkodással megbízott ezzel kapcsolatos irataiba, részle-
tes írásbeli jelentést, beszámolót, elszámolást kérhet 
– a szerzôdésben meghatározott körben –, ellenôrizheti a
megkötött szerzôdéseket, vizsgálhatja a portfoliógazdál-
kodással megbízott hitelességét, konkrét ügyeket vizsgál-
hat meg. A Gazdasági Bizottság az ellenôrzés, vizsgálat
eredményérôl évente, illetve szükség szerint beszámol a
Fôvárosi Közgyûlésnek.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. rendelet 56. § (9)”

d) a „KIEMELT FEJLESZTÉSEK BIZOTTSÁGA” cím
1–19. pontjai helyébe az alábbi 1–34. pontok lépnek:

1. Kidolgozza és a Közgyûlés elé terjeszti a 75 /2007.
(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletében meg-
határozott kiemelt fejlesztések (a továbbiakban: kiemelt
fejlesztések) tervezetét.

2. Összehangolja a kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatos
feladatokat.

3. Egyeztetést folytat a kiemelt fejlesztésekkel kapcso-
latosan az illetékes állami, önkormányzati és társadalmi
szervekkel.

4. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a ki-
emelt fejlesztéseket érintô pénzügyi, költségvetési és gaz-
dálkodási kérdésekkel kapcsolatos közgyûlési és bizott-
sági elôterjesztések tekintetében.

5. Javasolhatja a többi bizottságnak az egyébként fel-
adatkörébe tartozó, a kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatos
ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi
ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a Kiemelt Fej-
lesztések Bizottságának képviselôjét meg kell hívni.

6. Ellenôrzi a kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatos dön-
tések végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több
bizottságot is érintô testületi, valamint az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekre.

7. Félévente beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek a ki-
emelt fejlesztések helyzetérôl, az aktuális feladatokról.

8. A 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 88. § 28.
pontjában meghatározott kiemelt vagyon (a továbbiak-
ban: kiemelt vagyon) tekintetében gyakorolja a tulajdo-
nosi jogokat minden olyan esetben, amely a 75 /2007.
(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet II. rész II. fejezete szerint
nem a Fôvárosi Közgyûlés hatáskörébe tartozik.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. r.  59.§ 

9. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a kiemelt vagyon
körébe tartozó forgalomképes és korlátozottan forgalom-
képes vagyon megszerzése, elidegenítése, biztosítékul
adása és – annak vagyonkezelésbe adása kivételével –
megterhelése tekintetében 1,5 milliárd forint értéket el
nem érôen.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r.  60.§ (1)

10. Gyakorolja a kiemelt vagyon hasznosításával kap-
csolatos tulajdonosi jogokat a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv.
Kgy. 61. § (2) bekezdésben valamint a 69. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott kivételekkel.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 61. § (1)

11. Dönt a kiemelt vagyont érintô vagyongazdálkodá-
si szerzôdés megkötésérôl – a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv.
Kgy. rendelet 62. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével
– azokban az esetekben, ha a vagyongazdálkodással
megbízott (a továbbiakban: megbízott) a vagyongazdál-
kodási szerzôdés alapján a Fôvárosi Önkormányzat ne-
vében és képviseletében a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy.
rendelet II. rész II. fejezete szerint a Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága hatáskörébe tartozó tulajdonosi jogot gyako-
rol.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r.  62.§ (2)

12. A kiemelt vagyon elidegenítésének lebonyolítására
vonatkozó vagyongazdálkodási szerzôdés esetén a szer-
zôdés megbízott általi elôkészítését követôen dönt a
szerzôdés megbízott általi aláírásáról azokban az esetek-
ben, amelyekben a vagyongazdálkodási szerzôdés meg-
kötésérôl a  75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet alap-
ján a Kiemel Fejlesztések Bizottsága dönt.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 62. § (5)

13. Dönt a kiemelt vagyon körébe tartozó, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: kiemelt he-
lyiség vagy helyiségek) bérbeadása esetén:

– a kiemelt helyiségek bérbeadásáról,
– a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 64. §-ban

meghatározott kivételekkel a kiemelt helyiség bér-
leti jogának megszerzéséért fizetendô ellenértékrôl,

– a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 65. §-ban
meghatározott kivételekkel a kiemelt helyiségekkel
kapcsolatos bérbeadói hozzájárulás megadásáról,

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 64.§ és 60. §
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14. Dönt a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 
88. § 24. pontjában meghatározott kiemelt fejlesztésû
közterületek rendeltetésétôl eltérô használata kérdésében
10 évet el nem érô idôtartam esetén.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 69.§ (1) b)

15. Dönt a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 88.
§ 26. pontjában meghatározott  kiemelt portfolió vagyon
megszerzése, elidegenítése, biztosítékul adása és megter-
helése tekintetében 1,5 milliárd forint értéket el nem
érôen.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 71.§ (1)

16. Dönt a kiemelt portfolió vagyonrész, illetve va-
gyontömeg értékesítése esetén 2,5 milliárd forint együtte-
sen számított forgalmi értékig az értékesítésrôl, illetve a
megbízási típusú vagyongazdálkodási szerzôdés meg-
kötésérôl, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy
adott kiemelt szervezetben meglévô részesedések egyedi
forgalmi értéke nem haladja meg a 1,5 milliárd forintot.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 71.§ (4)

17. Köteles folyamatosan figyelemmel kísérni és
ellenôrizni a kiemelt portfolió vagyont érintô portfolió-
gazdálkodási tevékenységet. Ennek érdekében teljes körû
betekintést nyerhet a portfoliókezelô ezzel kapcsolatos
irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámolót, elszá-
molást kérhet – a vagyongazdálkodási szerzôdésben
meghatározott körben –, ellenôrizheti a megkötött
szerzôdéseket, vizsgálhatja a portfoliókezelô hitelessé-
gét, konkrét ügyeket vizsgálhat meg, az ellenôrzés, vizs-
gálat eredményérôl évente, illetve szükség szerint beszá-
mol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 71.§ (5)

18. Gyakorolja a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rende-
let 88. § 27. pontjában meghatározott kiemelt társasá-
gokban a Fôvárosi Önkormányzat tagsági (részvényesi)
jogait a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 72. § (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r.  72.§ (1)

19. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a kiemelt vagyon
körébe tartozó ingatlant érintô telekalakítás során,
amennyiben

c) a telekalakítás a Fôvárosi Közgyûlés által rende-
letben elfogadott Fôvárosi Szabályozási Keretterv
illetve a Fôvárosi Közgyûlés egyetértésével vagy
egyezô véleményével rendeletben elfogadott Kerü-
leti Szabályozási Terv végrehajtása érdekében tör-
ténik vagy

d) a telekalakítással érintett valamennyi ingatlan a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi, és a te-
lekalakítás eredményeként a telekalakítással eset-
legesen érintett forgalomképtelen ingatlan területe
forgalomképes vagy korlátozott forgalomképes in-
gatlan javára nem csökken, továbbá a telekalakítás

során nem kerül sor az érintett ingatlanok forga-
lomképességének megváltoztatására.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r.  73.§ (1)

20. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a kiemelt fejlesz-
tésekhez kapcsolódó, a Fôvárosi Önkormányzatot bármi-
lyen jogcímen megilletô elôvásárlási jog tekintetében a
vételi ajánlatban vagy az adásvételi szerzôdésben meg-
határozott érték alapján 1,5 milliárd forint értéket el nem
érôen.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 74.§ 

21. Jogosult a kiemelt vagyonnal vagy a kiemelt
fejlesztések megvalósításával kapcsolatos perbeli, vagy
peren kívüli egyezség megkötésére 1 milliárd forint per-
értéket, illetve per hiányában az egyezségben szereplô
értéket el nem érôen.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 75.§ a)

22. Jogosult a kiemelt vagyonnal vagy a kiemelt fej-
lesztések megvalósításával kapcsolatos, behajthatatlan-
nak nem minôsülô, 1 milliárd forint értéket el nem érô
követelésrôl való teljes vagy részbeni lemondásra csak
abban az esetben, ha az eredeti követelés teljesítése va-
lamilyen okból (pl. egyéb várható elôny miatt) már nem
áll az Fôvárosi Önkormányzat érdekében.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 76.§ 

23. A 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 77. §-ban
meghatározott kivétellel dönt a kiemelt vagyonnal kap-
csolatos versenyeztetési eljárás eredményérôl

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. r. 77.§

24. Dönt a kiemelt fejlesztések tekintetében, a minden-
kori közösségi értékhatárt el nem érô mértékû közbeszer-
zési eljárásokkal (ideértve a lebonyolító és a független
hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irá-
nyuló eljárásokat is) kapcsolatos valamennyi kérdésben,
így különösen az eljárás elôkészítésével, elôterjesztésév-
el, megindításával és eredménye kihirdetésével kapcsola-
tosan.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 84.§

25. Elôzetesen hozzájárul a Budapesti Városfejleszté-
si és Városrehabilitációs Zrt. 75 /2007. (XII. 28.) Fôv.
Kgy. rendelet 53. § (3) bekezdése szerinti döntéseihez.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 53. § (3)

26. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fôvárosi Ön-
kormányzatot bármely jogcímen megilletô elôvásárlási
jog tekintetében a vételi ajánlatban, illetve az adásvételi
szerzôdésben szereplô 1,5 milliárd forint egyedi értékesí-
tési értéket el nem érô vagyon tekintetében, amennyiben
a vagyon a Budapesti Zrt. vagyongazdálkodási feladatai
körébe tartozó fôvárosi vagyon hasznosítási céljaihoz
kapcsolódik.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 53. § (4)
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27. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Budapesti Zrt.
vagyongazdálkodási feladatai körébe tartozó fôvárosi
vagyon tekintetében telekalakítás esetében.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. r. 53. § (6)

28. Gyakorolja a  Budapesti Zrt. legfôbb szervének jo-
gait a 75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. r. 72. §-nak
megfelelôen.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. r. 53. § (7)

29. Köteles folyamatosan figyelemmel kísérni és
ellenôrizni a Budapesti Zrt. portfoliógazdálkodási tevé-
kenységét. Ennek érdekében teljes körû betekintést nyer-
het a Budapesti Zrt. vagyongazdálkodással kapcsolatos
irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámolót, elszá-
molást kérhet – a szerzôdésben meghatározott körben -,
ellenôrizheti a megkötött szerzôdéseket, vizsgálhatja a
vagyongazdálkodó hitelességét, konkrét ügyeket vizsgál-
hat meg, az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl évente, il-
letve szükség szerint beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 53. § (8)

30. A 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. § a)
pontja, valamint 42. § a) pontjában meghatározott ese-
tekben, a kiemelt fejlesztések tekintetében, mint az
SZMSZ 6. számú melléklete szerinti illetékes bizottsága
jár el.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 41. § a), és 42. § a)

31. Jóváhagyja a Budapest Fôváros Önkormányzata
és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Zrt. között létrejött önkormányzati vagyon hasznosításá-
ra és kezelésére vonatkozó szerzôdésben meghatározott
eljárási rendet.

32. A célokmányt jóváhagyja a Pénzügyi és Közbe-
szerzési Bizottság egyetértésével a kiemelt fejlesztések
esetében 500 millió Ft becsült értékhatárt meg nem hala-
dó – kivéve az éves költségvetéssel egyidejûleg benyújtott
– beruházásnál vagy felújításnál.

50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 8. § (2)

33. A 15 millió és 500 millió Ft értékhatár közötti en-
gedélyokiratot jóváhagyja a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság egyetértésével a kiemelt fejlesztések tekinteté-
ben (kivéve az éves költségvetés jóváhagyására irányuló
elôterjesztéssel egyidejûleg benyújtott és a közgyûlés ha-
tározatával elfogadott valamennyi okiratot).

50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 12. § (2)

34. Ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása épí-
tési, illetve szolgáltatási koncessziós megállapodás sze-
rint kerül megvalósításra a kiemelt fejlesztések tekinteté-
ben, mint érintett szakmai bizottság jár el.

50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)

e) a „KULTURÁLIS BIZOTTSÁG” cím 15. pontja
helyébe a következô rendelkezés lép:

„15. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô, kulturális ágazathoz tartozó társaság(ok)
legfôbb szervének a 75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. ren-
delet 52. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb, tör-
vény vagy a társasági szerzôdés által hatáskörébe utalt
jogait.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 52. § (4)”

f) az „OKTATÁSI BIZOTTSÁG” cím 23. pontja he-
lyébe a következô rendelkezés lép:

„23. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô, oktatási ágazathoz tartozó társaság(ok)
legfôbb szervének a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rende-
let 52. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb, törvény
vagy a társasági szerzôdés által hatáskörébe utalt joga-
it.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 52 § (5)”

g) a „PÉNZÜGYI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTT-
SÁG” cím 27-34. pontja helyébe a következô rendelke-
zések lépnek, 

„27. A 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 84 § (1) bekez-
dése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére
fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti ér-
tékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi érték-
határt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban a részvé-
teli/ajánlati felhívás kibocsátásáról. 

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

28. A 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 84 § (1) bekez-
dése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére
fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti ér-
tékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi érték-
határt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban a Bírá-
lóbizottság összetételérôl a fôpolgármester javaslata
alapján.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

29. A 75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. r. 84 § (1) bekez-
dése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére
fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti ér-
tékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi érték-
határt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban az aján-
lattételi határidô meghosszabbításáról, ajánlati/részvé-
teli felhívás, illetôleg a dokumentációban meghatározott
feltételek módosításáról, illetve az ajánlati/részvételi fel-
hívás visszavonásáról.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

30. A 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 84 § (1) bekez-
dése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére
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fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti ér-
tékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi érték-
határt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban a bírála-
ti határidô meghosszabbításáról.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

31. A Bírálóbizottság javaslatának figyelembevételé-
vel a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 84 § (1) bekezdése
szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére fenntar-
tott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti értékhatárt
elérô vagy afeletti, valamint a közösségi értékhatárt
elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban az eljárás ered-
ményérôl.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

32. A 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 84 § (1) bekez-
dése szerint  a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére
fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti ér-
tékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi érték-
határt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban a részvé-
telre jelentkezô/ajánlattevô kizárásáról, a szerzôdés tel-
jesítésére alkalmatlanná, ajánlatának a törvényben meg-
határozott okból történô érvénytelenné nyilvánításáról,
kivéve a Közgyûlés saját hatáskörében megtartott, a kö-
zép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény
kibocsátására vonatkozó eljárásokban.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

33. A Közbeszerzési Döntôbizottság kedvezôtlen dön-
tését követôen (a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 84 § (1)
bekezdése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága ré-
szére fenntartott döntési jogok kivételével) dönt az adott
– a nemzeti értékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a kö-
zösségi értékhatárt elérô és afeletti – közbeszerzési eljá-
rás továbbvitelére vonatkozóan, kivéve a Közgyûlés saját
hatáskörében megtartott, a közép- és hosszú lejáratú hi-
tel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó
eljárásokban.

2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

34. A 75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. r. 84 § (1) bekez-
dése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága hatásköré-
be tartozó közbeszerzési eljárások kivételével megköti a
koncessziós megállapodást, ha a beruházás vagy felújí-
tás megvalósítása a Kbt. szabályainak alkalmazásával,
építési, illetve szolgáltatási koncessziós megállapodás
szerint kerül megvalósításra, a Gazdasági Bizottság, il-
letve az ágazatilag illetékes bizottság egyetértésével. 

50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)
”

h) a „VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSKÉPVÉ-
DELMI BIZOTTSÁG” cím 7. pontja és 15. pontja helyé-
be a következô rendelkezések lépnek:

„7. Dönt a hozzájárulás kérdésében a mûemlékileg
védett, a mûemlék jellegû és városképi jelentôségû ingat-

lanok, a muzeális gyûjtemény és muzeális emlék elidege-
nítésének, megterhelésének, használati jogának gazdasá-
gi társaságba történô bevitelénél, valamint tulajdonjog
változásával nem járó, egyéb módon történô hasznosítá-
sánál, amennyiben nincs közüzeme vagy hivatala hasz-
nálatában.

75 /2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. r. 17. § a)”

„15. Elôzetesen hozzájárul a Kiemelt Fejlesztések Bi-
zottsága kiemelt fejlesztésû közterületek használatával
kapcsolatos 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 69. § (2) be-
kezdése szerinti döntéseihez.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 69. § (2)”

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 
6. számú mellékletének helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:

„I. fejezet

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI
BIZOTTSÁG

1. cím
01. Fôvárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház 
02. Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és

Rendelôintézet
03. Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai

Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ
04. Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és

Szent László Kórház-Rendelôintézet
05. Fôvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és

Rendelôintézet
06. Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és

Rendelôintézet
07. Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház
08. Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház
09. Fôvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti

Kórház és Rendelôintézet
10. Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház
11. Fôvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház és

Rendelôintézet
12. Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs

Szakkórház és Gyógyfürdô
13. Fôvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai

Intézet
14. Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi

Központ Kht.,
15. Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Kht.
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2. cím 
Fôvárosi Központi Egészségügyi Beszerzô és Szervezô Kft.

3. cím

Idôsek otthonai

Bp. IV., Baross utca 100.
Bp. IV., Csokonai utca 38.
Bp. IV., Béla utca 18.
Bp. VI., Rózsa utca 67.
Bp. IX., Knézich utca 14.
Bp. VII., Dózsa György út 82/B
Bp. VI., Benczúr utca 46.
Bp. XVI., Pálya utca 27.
Bp. X., Halom utca 31.
Bp. X., Gergely utca 85.
Bp. X., Óhegy utca 48.
Bp. XXI., Tapló utca 1.
Bp. XI., Kamaraerdei út 16.
Bp. XI., Rupphegyi út 7.
Bp. XI., Bánk bán utca 12–20.
Bp. XVII., Pesti út 117.
Bp. XII., Kútvölgyi út 20–22.
Bp. XII., Mártonhegyi út 53.
Bp. XII., Zugligeti út 58.
Bp. III., Ányos utca 3.
Bp. XX., Virág Benedek utca 36.
Bp. XIX., Mészáros Lôrinc u. 26.
Bp. XVIII., Ráday G. utca 3. Pszichiátriai
Betegek Otthona
Gödöllô, Dózsa György út 65.
Gödöllô, Dózsa György út 65. szám alatt lévô
8048/2 hrsz.-ú ingatlan
Erdôkertes, Petôfi Sándor u. 49.
Gyula, Vértanúk útja 1–5.
Polgárdi-Ipartelep, Somlyói u. 2.
Szombathely, VI., Bogáti út 72.
Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
Visegrád, Mogyoróhegy út 10.

Pszichiátriai betegek otthonai

Szentgotthárd, Hunyadi utca 29.
Szentgotthárd, Május 1. u. 19.
Tompa, Szabadföld út 47.

Értelmi fogyatékosok otthonai

Bucsuszentlászló, Arany János út 17.
Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3. Pszichiátriai Betegek
Otthona
Csákánydoroszló, Fô utca 11.
Kéthely, Magyari u. 35.
Bizalomház, Kéthely, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Kéthely, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Kéthely, Ady Endre u. 55.

Sümeg-Darvastó
Lakóotthon, Félúton-Házak
Tordas, Gesztenyés út 1.
Tordas, Hangyasor 255/4 hrsz.
Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.
Peresznye, Erdôsor 1.
Lakóotthon, Zsira, Fô u. 1.
Lakóotthon, Zsira, Flórián u. 54.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Idôskorúak gondozóháza
Bp., XVII., Pesti út 117.

Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézményei

1134 Bp., XIII., Dózsa György út 152.
(központi irányítás)
1. Átmeneti szállás
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest, IX., Külsô-Mester u. 84.
Budapest, X., Bánya u. 37.
Budapest, VIII., Alföldi u. 6–8.
Budapest, X., Vaspálya u. 56.
Budapest, XI., Kocsis u. 26.
Budapest, VIII., Kálvária u. 23.
2. Éjjeli menedékhely
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest, VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest, VIII., Alföldi u. 6–8.
Budapest, IX., Táblás u. 31.
Budapest, VI., Teréz krt. 55.
3. Nappali melegedô
Budapest, X. Fehér köz 2.
Budapest, VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest, VI., Teréz krt. 55.

4. cím

1. Fôvárosi Önkormányzat Margitszigeti Atlétikai 
Centrum

2. Fôvárosi Önkormányzat Városligeti Mûjégpálya

A Bizottság illetékes a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és
Anyavédelmi Központ Kht., a Budai Gyermekkórház és
Rendelôintézet Kht., a FIMÛV Zrt., valamint e társasá-
gok és az e fejezetben felsorolt intézmények tekintetében
a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2) be-
kezdése, 17. § (1) bekezdés a) pontja, 41. § a) pontja, 
42. § (1) bekezdés a) pontja, 43. § a) pontja, 44. § (2)
bekezdés b) pontja, 51. § (2), (3), (5) bekezdése,  továb-
bá az 52. § (2) bekezdés vonatkozásában.
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II. fejezet
ESÉLYEGYENLôSÉGI,
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS KISEBBSÉGI
BIZOTTSÁG

1. Budapesti Munkaerô-piaci Intervenciós Központ
Bp. IX., Gyáli út 33–35.

2. Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház – Romano Kher
Bp. XV., Énekes utca 10/B.

3. Napház-Khamorro Kisebbségi Klubmozi 
és Kulturális Intézmény

A Bizottság illetékes a Fôvárosi Közhasznú Foglalkoz-
tatási Szolgálat Kht., továbbá a Budapesti Munkaerô-
piaci Információs Központ és az e fejezetben felsorolt
intézmények tekintetében a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy.
rendelet 16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdés a) pont-
ja, 41. § a) pontja, 42. § (1) bekezdés a) pontja, 43. § 
a) pontja, 44. § (2) bekezdés b) pontja, 51. § (2), (3), (5)
bekezdése, továbbá az 52. § (2) bekezdés vonat-
kozásában.

III. fejezet
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(CSAPI)
Studio Metropolitana Kht.
A Bizottság illetékes a BTH Budapesti Turisztikai Kht. és
a Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Kht.,
továbbá e társaságok és a CSAPI vonatkozásában a 75
/2007. (XII. 28.)   Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése,
17. § (1) bekezdés a) pontja, 41. § a) pontja, 42. § (1)
bekezdés a) pontja, 43. § a) pontja, 44. § (2) bekezdés b)
pontja, 51. § (2), (3), (5) bekezdése,  továbbá az 52. § (2)
bekezdés vonatkozásában.

IV. fejezet
INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

1. Fôvárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és
Informatikai Szolgálat

A Bizottság illetékes a Fôvárosi Önkormányzat Közigaz-
gatás-szervezési és Információs Szolgálata tekintetében
a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekez-
dése, 17. § (1) bekezdés a) pontja,  41. § a) pontja, 42. §
(1) bekezdés a) pontja, 43. § a) pontja, 44. § (2) bekezdés
b) pontja, 51. § (2), (3), (5) bekezdése,  továbbá az 52. §
(2) bekezdés vonatkozásában. 

V. fejezet
KIEMELT FEJLESZTÉSEK BIZOTTSÁGA

A Bizottság illetékes a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. ren-
delet  41. § a) pontja, 42. § a) pontja, 43. § a) pontja, 
44. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Budapesti
Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt., illetve a ki-
emelt fejlesztések vonatkozásában.

VI. fejezet
KULTURÁLIS BIZOTTSÁG

1. cím
1. Fôvárosi Állat- és Növénykert
2. cím

Mûvészeti intézmények
1. Budapest Bábszínház
2. Kolibri Színház
3. Budapesti Operettszínház
4. Katona József Színház
5. Radnóti Miklós Színház
6. Vígszínház
7. Budapest Galéria
8. Bartók Béla Emlékház

3. cím
Közmûvelôdési intézmények
1. Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
2. Budapesti Történeti Múzeum
3. Budapest Fôváros Levéltára
4. Budapesti Mûvelôdési Központ

A Bizottság illetékes a Budapest Film Rt., a Budapesti
Vidámpark Rt., a Budapest Budapesti Fesztiválközpont
Kht., a Szabad Tér Színház Kht., a Vidám Színpad Kht., a
Mikroszkóp Színpad Kht., a Thália Színház Kht., a Trafó
Kortárs Mûvészetek Háza Kht., a József Attila Színház
Kht., a Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô Köz-
pont Kht. , a Madách Színház Kht. és az Új Színház Kht.,
valamint e társaságok és az e fejezetben felsorolt intéz-
mények tekintetében a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. ren-
delet 16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdés a) pontja,
41. § a) pontja, 42. § (1) bekezdés a) pontja, 43. § a) pon-
tja, 44. § (2) bekezdés b) pontja,  51. § (2), (3), 
(5) bekezdése, továbbá az 52. § (2) bekezdés vonatkozá-
sában.
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VII. fejezet

OKTATÁSI  ÉS IFJUSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁG

1. cím
Gyermekvédelemhez kapcsolódó intézmények
1. Budapest Fôváros Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.
2. Fôvárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
Szervezete
1087 Budapest, Kerepesi út 33.

2. cím
Gyermekotthonok

1. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.

2. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona
3345 Mónosbél, Dózsa György út 2.

3. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona
1023 Budapest, Bolyai u. 11.

4. Budapest Fôváros Önkormányzatának Cseppkô Utcai
Gyermekotthona
1025 Budapest, Cseppkô u. 74.

5. Budapest Fôváros Önkormányzatának Aga
Gyermekotthona
1121 Budapest, Mátyás király u. 8.

6. Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth Lajos
Gyermekotthona és Általános Iskolája
1112 Budapest, Menyecske u. 16.

7. Budapest Fôváros Önkormányzatának Vasvári Pál
Gyermekotthona
1121 Budapest, Budakeszi út 48.

8. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona
8630 Balatonboglár, Kikötô sétány 5.

9. Budapest Fôváros Önkormányzatának II. Rákóczi
Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája
8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.

10. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona és Általános Iskolája
2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.

11. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona
1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.

12. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona
1103 Budapest, Szlávy u. 40.

13. Budapest Fôváros Önkormányzatának Esze Tamás
Gyermekotthona
1125 Budapest, Diósárok u. 40.

14. Budapest Fôváros Önkormányzatának Kaffka
Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.

15. Budapest Fôváros Önkormányzatának Bokréta
Lakásotthonai
1087 Budapest, Kerepesi út 33.

16. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona
1211 Budapest, Templom u. 13.

17. Budapest Fôváros Önkormányzatának Béke
Gyermekotthona és Általános Iskolája
1021 Budapest, Hárshegyi út 9.

18. Budapest Fôváros Önkormányzatának Szilágyi
Erzsébet Gyermekotthona
1038 Budapest, Dózsa György út 44.

19. Budapest Fôváros Önkormányzatának Zirzen Janka
Gyermekotthona
1021 Budapest, Heinrich István u. 2.

20. Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.

21. Budapest Fôváros Önkormányzatának Kornis Klára
Gyermekotthona és Szakiskolája
1042 Budapest, Árpád út 199.

22. Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth
Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája
2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.

23. Fôvárosi Önkormányzat Csecsemôket,
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai
1063 Budapest, Kmetty György u. 31.
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3. cím
Utógondozó otthonok

1. Budapest Fôváros Önkormányzatának Utógondozó
Otthona
1021 Budapest, Budakeszi út 67.

4. cím
Átmeneti gyermekotthonok

1. Budapest Fôváros Önkormányzatának József Attila
Átmeneti Gyermekotthona
1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B

2. Budapest Fôváros Önkormányzatának Átmeneti
Gyermekotthona
1118 Budapest, Breznó köz 10-12.

3. Budapest Fôváros Önkormányzatának Hûvösvölgyi
Gyermekotthona
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 165.

4. Budapest Fôváros Önkormányzatának Általános
Iskolai Kollégiuma
1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.

5. Budapest Fôváros Önkormányzatának Hungária
Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36.

6. Budapest Fôváros Önkormányzatának Nyitott Világ
Fejlesztô Iskolája
1125 Budapest, Diósárok u. 40.

5. cím
Oktatáshoz kapcsolódó intézmény
Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó
Intézet
Bp. VIII., Vas u. 8–10.

6. cím
Gimnáziumok

1. Fazekas Mihály Fôvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium
Bp. VIII., Horváth Mihály tér 8.

2. Hrvatski vrti, onovna kola, gimnazija i daki dom
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Diákotthon
Budapest XIV., Kántorné sétány 1–3.

3. Szerb Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános Iskola,
Diákotthon és Gimnázium
Bp. VII., Rózsák tere 6–7.

4. Materská kola, veobecná kola, gymnázium, odborná
kola a iacky domov s vyuovacím jazykom slovenskm
Szlovák Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Bp. XIII., Lomb u. 1-7.

5. Deutsches Nationalitätengymnasium und
Schülerwohnheim
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
Bp. XX., Serény utca 1.

6. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvû
Gimnázium
Bp. XIX., Simonyi Zsigmond utca 33.

7. Kossuth Lajos Gimnázium
Bp. XX., Ady Endre utca 142.

8. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
Bp. XX., János utca 4.

9. Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola
Bp. X., Mádi utca 173.

10. Széchenyi István Gimnázium
Bp. XI., Rimaszombati út 2-4.

11. Petôfi Sándor Gimnázium
Bp. I., Attila u. 43.

12. Kölcsey Ferenc Gimnázium
Bp. VI., Munkácsy Mihály u. 26.

13. Vörösmarty Mihály Gimnázium
Bp. VIII., Horánszky 11.

14. Eötvös József Gimnázium
Bp. V., Reáltanoda u. 7.

15. Veres Pálné Gimnázium
Bp. V., Veres Pálné u. 36-38.

16. Madách Imre Gimnázium
Bp. VII., Barcsay u. 5.

7. cím
Ipari szakközépiskolák

1. Schulek Frigyes Kéttannyelvû Építôipari Mûszaki
Szakközépiskola
Bp. VIII., Mosonyi utca 6.

2. Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és
Gimnázium
Bp. III., Szépvölgyi út 69-73.
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3. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
Bp. IV., Deák Ferenc utca 40.

4. Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
Bp. IV., Görgey Artúr út 26.

5. Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és
Gimnázium
Bp. VIII., Rákóczi tér 4.

6. Fáy András Közlekedésgépészeti, Mûszaki
Szakközépiskola
Bp. IX., Mester utca 60-62.

7. Pataky István Fôvárosi Gyakorló Híradásipari és
Informatikai Szakközépiskola
Bp. X., Salgótarjáni út 53/B

8. Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium
Bp. XI., Rétköz utca 39.

9. Bolyai János Fôvárosi Gyakorló Mûszaki
Szakközépiskola és Kollégium
Bp. XIII., Váci út 21.

10. Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. XIII., Jász utca 155.

11. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. XIII., Üteg utca 15.

12. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
Bp. XIV., Thököly út 48-54.

13. Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki
Szakközépiskola
Bp. XIV., Egressy út 71.

14. Corvin Mátyás Gimnázium és Mûszaki
Szakközépiskola
Bp. XIV., Mátyás király tér 4.

15. Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi
Szakközépiskola
Bp. XVII., Széchenyi utca 9-11.

16. Pogány Frigyes Kéttannyelvû Építôipari
Szakközépiskola és Gimnázium
Bp. XVIII., Thököly út 11.

17. Trefort Ágoston Kéttannyelvû Középiskola
Bp. XIX., Kossuth tér 12.

18. Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. XX., Török Flóris utca 89.

19. Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fôvárosi Gyakorló
Mûszaki Középiskola és Szakiskola
Bp. XXI., Kossuth Lajos utca 12.

8. cím
Közös igazgatású szakközép- és szakmunkásképzô
iskolák

1. Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. XX., Kossuth Lajos utca 35.

2. Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. II., Lajos utca 1–5.

3. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképzô Iskola és
Gimnázium
Bp. VI., Andrássy út 63–65.

4. Modell Divatiskola, Iparmûvészeti, Ruha- és
Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. XIII., Vág utca 12-14.

5. Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. VII., Nyár utca 9.

6. Ganz Ábrahám Kéttannyelvû Gyakorló
Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. XIX., Üllôi út 303.

7. Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképzô Iskola
Bp. IX., Ecseri út 5-7.

8. Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
Bp. IX., Timót u. 3.

9. Kézmûipari Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. IX., Illatos út 2–4.

10. Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. X., Maglódi út 8.

11. Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. X., Maglódi út 8.

12. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
Bp. XI., Beregszász utca 10.

13. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
és Szakiskola
Bp. XIII., Váci út 179-183.
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14. Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzô
Iskola és Gimnázium
Bp. XIII., Váci út 107.

15. Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzô Iskola
Bp. XIII., Huba utca 7.

16. Építôipari és Díszítômûvészeti Szakképzô Iskola
Bp. XIV., Várna utca 21/B.

17. Wesselényi Miklós Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. XIV., Várna utca 23.

18. Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. XIV., Egressy út 36.

19. Csonka János Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. XVI., Arany János utca 55.

20. Csepel-Sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
Bp. XXI., Posztógyár utca 10.

21. Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. XXI., Petôfi tér 1.

22. Budai Középiskola
Bp. XII., Márvány u. 32.

9. cím
Közgazdasági szakközépiskolák és gépíró-gyorsíró 
szakiskolák

1. Hunfalvy János Fôvárosi Gyakorló, Kéttannyelvû
Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
Bp. I., Ponty utca 3.

2. Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási
Nyelvû Külkereskedelmi Szakközépiskola
Bp. IV., Baross utca 72.

3. II. Rákóczi Ferenc Fôvárosi Gyakorló Közgazdasági
Szakközépiskola
Bp. VII., Wesselényi utca 38.

4. Leôvey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. VIII., Bezerédy utca 16/A.

5. Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
Bp. IX., Mester utca 23.

6. Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium
Bp. IX., Mester utca 56-58.

7. Közgazdasági Szakközépiskola
Bp. X., Gyakorló utca 21-23.

8. Károlyi Mihály Fôvárosi Gyakorló Kéttannyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola
Bp. XIII., Váci út 89.

9. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
Bp. XIV., Kerepesi út 124.

10. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági
Szakközépiskola
Bp. XV., Árendás köz 8.

11. Pestszentlôrinci Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola
Bp. XVIII., Hengersor utca 34.

12. Varga Jenô Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. XX., Vörösmarty utca 30.

10. cím
Kereskedelmi szakközép- és szakmunkásképzô iskolák

1. Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola
Bp. III., Hatvany Lajos utca 7.

2. Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. VI., Szondi utca 41.

3. Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi
Szakközépiskola
Bp. VIII., Vas utca 9-11.

4. Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. VIII., Szörény utca 2-4.

5. Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola
Bp. IX., Ifjúmunkás utca 31.

6. Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
Bp. XXI., Széchenyi utca 95.
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11. cím
Egészségügyi szakközépiskola és szakiskola, 
óvónôi szakközépiskola

1. Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzô Iskola és
Gimnázium
Bp. IV., Kassai utca 24/A.

2. Bókay János Humán Kéttannyelvû Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnázium
Bp. VIII., Csobánc utca 1.

3. Raoul Wallenberg Humán Szakképzô Iskola és
Gimnázium
Bp. VIII., Ludovika tér 1.

4. Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola
Bp. XI., Thallóczy Lajos utca 1.

5. Semmelweis Ignác Humán Szakképzô Iskola és
Gimnázium
Bp. XIX., Csengô utca 1.

6. Fodor József Szakképzô Iskola és Gimnázium
Bp. XXI., Tejút utca 10–12.

12. cím
Ipari szakmunkásképzô iskolák

1. Budapesti Szolgáltató- és Kézmûvesipari Szakképzô
Iskola
Bp. VIII., Práter utca 31.

2. Szabómester Szakképzô Iskola
Bp. VIII., Elnök utca 3.

13. cím
Középiskolás (önálló) kollégiumok

1. Káldor Miklós Kollégium
Bp. II., Felvinci út 6-8.

2. Ady Endre Fôvárosi Gyakorló Kollégium
Bp. II., Bimbó út 51.

3. Vécsey János Kollégium
Bp. III., Szél utca 11-13.

4. Terézvárosi Középfokú Kollégium
Bp. VI., Hegedû utca 1.

5. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium
Bp. VII., Hársfa utca 4.

6. Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium
Bp. VIII., Reguly Antal utca 42.

7. Táncsics Mihály Kollégium
Bp. XI., Rátz László utca 3-7.

8. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

Bp. XI., Rimaszombati út 2.
9. Zugligeti Középiskolai Leánykollégium

Bp. XII., Zugligeti út 73.
10. Pannónia Középiskolás Kollégium
Bp. XIII., Pannónia utca 83.

11. Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium
Bp. XIX., Kisfaludy utca 32.

12. József Attila Középiskolai Kollégium
Bp. XIV., Cházár András utca 6.

13. Kós Károly Kollégium
Bp. XIV., Mogyoródi út 19-21.

14. Varga Katalin Középiskolai Kollégium
Bp. XIV., Tábornok utca 24.

15. Középiskolai Leánykollégium
Bp. XIV., Uzsoki utca 34/A

16. Czóbel Ernô Kollégium
Bp. XIV., Tábornok utca 22.

17. Váci Mihály Kollégium
Bp. XIV., Mogyoródi út 128.

14. cím
Értelmi fogyatékos gyermekeket nevelô intézmények

1. Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
Bp. VIII., Diószeghy Sámuel utca 25.

2. Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztô Speciális
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
Bp. II., Csalogány utca 43.

3. Általános Iskola és Gyermekotthon
Bakonyoszlop, Kossuth utca 1.

4. Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
Bp. III., Miklós tér 5.

5. Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Módszertani Intézmény
Bp. X., Újhegyi sétány 9-11.
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6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
Bp. XII., Hegyhát utca 35.

7. Palotás Gábor Általános Iskola
Bp. II., Ötvös János utca 7-9.

8. Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon
Pilis, Kossuth Lajos utca 31.

9. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztô Speciális Szakiskola
Bp. VIII., Üllôi út 76.

10. Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Bp. XX., Magyarok Nagyasszonya tér 22.

15. cím
Érzékszervi és testi fogyatékos gyermekek általános
iskolái és diákotthonai

1. Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és
Diákotthona
Bp. XIV., Miskolci út 77.

2. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
Bp. XIV., Ajtósi Dürer sor 39.

3. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
Bp. XIV., Rákospatak utca 101.

4. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye és Diákotthona
Bp. XIV., Cinkotai utca 125-137.

5. Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
Bp. XIV., Mexikói út 60.

6. Fôvárosi Beszédjavító Intézet és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Bp. VIII., Szentkirályi utca 7.

7. Fôvárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola
Bp. XI., Rimaszombati út 2-4.

16. cím
Kórusiskola
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
Budapest I., Toldy Ferenc u. 28–30.

17. cím
Óvoda
Fôvárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény
Bp. VIII., Városligeti fasor 30.

18. cím
Pedagógus és Nôvérszálló
Bp. IX., Gyáli út 33–35.

19. cím
Pedagógiai szakszolgálat intézményei

1. Látásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
(Bp. XIV. ker., Ajtósi Dürer sor 39.)

2. Hallásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
(Bp. XIV. ker., Cinkotai út 125-137.)

3. Mozgásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
(Bp. XIV. ker., Mexikói út 60.)

4. Beszédvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
(Bp. XI. ker., Halmi utca 26.)

5. 4. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Bp. VIII., Szentkirályi utca 7.

6. 1. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Bp. VIII., Szentkirályi utca 7.

7. 3. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Bp. VIII., Szentkirályi utca 7.

A Bizottság illetékes a Fôvárosi Oktatástechnológiai Kht.,
az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzô Központ Kht.,
a Belvárosi Térségi Integrált Szakképzô Központ Kht.,
valamint e társaságok és az e fejezetben felsorolt intéz-
mények tekintetében a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. ren-
delet 16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdés a) pontja, 
41. § a) pontja, 42. § (1) bekezdés a) pontja, 43. § 
a) pontja, 44. § (2) bekezdés b) pontja, 51. § (2), (3), (5)
bekezdése, továbbá az 52. § (2) bekezdés vonatkozásában.
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VIII. fejezet
PÉNZÜGYI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG

A Bizottság illetékes a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. ren-
delet 16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdés a) pontja,
41. § a) pontja, 42. § (1) bekezdés a) pontja, 43. § 
a) pontja, 44. § (2) bekezdés b) pontja, 51. § (2), (3), (5)
bekezdése, továbbá az 52. § (2) bekezdés vonatkozásá-
ban azon esetekben, amikor e mellékletben az illetékes-
ség nincs nevesítve más bizottságnál.

IX. fejezet
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSKÉPVÉDELMI BI-
ZOTTSÁG

A Bizottság illetékes a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. ren-
delet 16. § (2) bekezdése tekintetében a rendelet 4. § 
(1) bekezdés a) és d) pontjaiban foglalt vagyon vonatko-
zásában.

X. fejezet
VÁROSÜZEMELTETÉSI  
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI  BIZOTTSÁG

A Bizottság illetékes a Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei
Rt., a Budapesti Közlekedési Rt., a Budapesti Temetkezé-
si Intézet Rt., az FKF Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt.,
a FôKÉTÜSZ Fôvárosi Kéményseprôipari Kft., a
Fôvárosi Csatornázási Mûvek Rt., a FôTÁV Rt. Buda-
pesti Távhôszolgáltató Rt., a Fôvárosi Gázmûvek Rt., az
ILNET Kht., a Fôvárosi Vízmûvek Rt., az ENVIRO-
DUNA Kft., a Parking Kft., a BDK Budapest Dísz- és
Közvilágítási Kft., a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítá-
si Kft., a Fôvárosi Kertészeti Rt. (FôKERT) és a Fôvárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV)
tekintetében a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 
16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdés a) pontja, 41. § 
a) pontja, 42. § (1) bekezdés a) pontja, 43. § a) pontja,
44. § (2) bekezdés b) pontja, 51. § (2), (3), (5) bekezdé-
se, továbbá az 52. § (2) bekezdés vonatkozásában. 

XI. fejezet
VÁROSRENDÉSZETI BIZOTTSÁG

1. Fôvárosi Közterület-felügyelet
2. Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság

A Bizottság illetékes Fôvárosi Közterület-felügyelet és
Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság  tekintetében a 75/2007.
(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése, 17. § 
(1) bekezdés a) pontja,  41. § a) pontja, 42. § (1) bekez-
dés a) pontja, 43. § a) pontja, 44. § (2) bekezdés 
b) pontja, 51. § (2), (3), (5) bekezdése, továbbá az 52. §
(2) bekezdés vonatkozásában.„

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 
7. számú melléklet „A Közgyûlés által a fôpolgármes-
terre átruházott hatáskörök jegyzéke” „XIII. VAGYON-
GAZDÁLKODÁS” cím 1.–10. pontjai helyébe az alábbi
1–9. pontok  lépnek:

„1. Gondoskodik a vagyonkimutatás alapját képezô
nyilvántartás állományának felfektetésérôl és folyamatos
vezetésérôl, valamint a vagyonkimutatás összeállításá-
ról, az éves költségvetési beszámoló mérlegében, és az
ingatlanok esetében az ingatlan kataszterben szereplô,
megfeleltethetô adatok egyezôségérôl, közzétételérôl.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 78. § (2);
75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 14. § (1)

2. Dönt az önkormányzati vagyon alkalmi célú igény-
bevételének biztosításáról, az intézmények használatá-
ban lévô vagyon nem ingyenes vagy kedvezményes, illet-
ve a vagyonkezelésbe vagy vagyongazdálkodásba adott
vagyontárgyak alkalmi célú igénybevétele biztosításának
kivételével.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 46. § (1)–(2)

3. Gyakorolja az ügyfél (kérelmezô) jogait a Fôvárosi
Önkormányzat tulajdonában lévô ingatlanokkal kapcso-
latos olyan ingatlan-nyilvántartási, építésügyi vagy
egyéb hatósági eljárásokban (így például: építésügyi ha-
tósági eljárás kezdeményezése, földhivatali adatváltozás
átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési
határidô meghosszabbítása iránti kérelem, hiánypótlás
teljesítése, fellebbezés benyújtása stb.), amelyek az in-
gatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 48. § 

4. Ellenôrzi – a Fôpolgármesteri Hivatal közremûködé-
sével – a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonon
a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 31. § (5) bekezdé-
se szerint, a vagyonkezelô által elvégzett munkákat.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 31. § (5)

5. Ellenôrzi – a Fôpolgármesteri Hivatal közremûkö-
désével – a vagyonkezelôt megilletô jogok gyakorlását,
annak szabályszerûségét, célszerûségét az Áht. 105/B. §
(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 34. § (1)

6. Az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenôrzésének
legfontosabb megállapításairól, összefoglaló jelentésben
– a tárgyévet követô év március 31-ig – tájékoztatja a
Fôvárosi Közgyûlést.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 37. §

7. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításá-
ról, valamint az ilyen követelésrôl való lemondásról 
300 ezer forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 44. § (2) a) 
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8. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításá-
ról, valamint az ilyen követelésrôl való lemondásról 300
ezer forint egyedi forgalmi értéket elérôen vagy azt meg-
haladóan, de a 2 millió forintos értékhatárt el nem
érôen, az SZMSZ. 6. sz. melléklete szerint illetékes bizott-
ság hozzájárulásával.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 44. § (2) b) 

9. A tôzsdén jegyzett értékpapírokra vonatkozó va-
gyongazdálkodási szerzôdésben foglaltak végrehajtása
során – az értékesítési minimálárak Fôvárosi Közgyûlés
által történô megállapítását követôen – meghatározza a
tôzsdén jegyzett értékpapír értékesítésének konkrét
idôpontját és feltételeit.

75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 55. § (6)”

(6) E rendelet hatálybalépését követôen felül kell
vizsgálni az intézményi használatban lévô fôvárosi ön-
kormányzati vagyont, és erre a vagyonra vonatkozóan az
ingatlan jellegétôl és rendeltetésétôl függôen e rendelet
27–39 .§-a szerinti vagyonkezelési szerzôdést, 40. § sze-
rinti vagyongazdálkodási szerzôdést, vagy a használatra
vonatkozó egyéb szerzôdést kell kötni a külön rendelet-
ben meghatározott idôpontig.

(7) E rendelet hatályba lépését követôen az egyéb
fôvárosi önkormányzati rendeletekben szereplô 27/1995.
(V. 15.) sz. Fôv. Kgy. rendeletre, illetve a Vagyonrende-
letre való hivatkozás alatt jelen rendeletet, a Versenyezte-
tési Szabályzatra való hivatkozás alatt pedig e rendelet-
nek a versenyeztetésre vonatkozó általános szabályait
(22–26. §)  kell érteni.

Módosuló rendelkezések

86. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. rende-
let 2. §-a a következô f) ponttal egészül ki: 

„f) a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendeletben meghatározott
kiemelt helyiségekre.”

(2) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô köz-
területek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995. 
(X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKr) 1. § 
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Fôvárosi Ön-
kormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv.
Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 68. § (1) bekezdésben
meghatározott esetekre.

(3) Az FKr 1. §-a a következô (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendeletet a Vagyonrendelet 68. § (2) bekezdé-

se szerinti esetekben az ott meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni.

Értelmezô rendelkezések

87. §

E rendelet alkalmazásában
1. Alkalmi célú igénybevétel: valamely fôvárosi vagyon-

tárgy 90 napon belül összesen legfeljebb 7 napot meg
nem haladó idôtartamú használata biztosítható. A 90
napot  a fôpolgármester/önkormányzati intézmény
vezetôje azonos igénybe vevôre vonatkozó, ugyan-
azon ingatlant érintô elsô döntésétôl kell számítani.

2. Állami szerv: az állami tulajdonú, illetve irányítású
szerv, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, va-
lamint az állami költségvetési szerv.

3. Árverés: a vagyontárgy értékesítésének, vagy haszno-
sításának nyilvános, az ajánlatot tevôk közvetlen rész-
vételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése,
amely során a vételár – e rendelet eltérô rendelkezése
hiányában – a nyilvános liciten licitlépcsôk alkalma-
zásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.

4. Behajthatatlan követelés: az a követelés
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során

nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést
csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás
közvetlenül nem vezetett eredményre és a végre-
hajtást szüneteltetik, az óvatosság elvébôl követ-
kezôen a behajthatatlanság – nemleges foglalási
jegyzôkönyv alapján – vélelmezhetô);

b) amelyet a hitelezô a csôdeljárás, a felszámolási el-
járás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárá-
sa során egyezségi megállapodás keretében elenge-
dett;

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás
(nyilatkozat) szerint nincs fedezet;

d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás
befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti
értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet;

e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni,
amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek
nincsenek arányban a követelés várhatóan behajt-
ható összegével (a végrehajtás veszteséget eredmé-
nyez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós
nem lelhetô fel, mert a megadott címen nem talál-
ható és a felkutatása „igazoltan” nem járt ered-
ménnyel;

f) aelyet bíróság elôtt érvényesíteni nem lehet;
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült,
h) amely esetében az adóst a hatáskörrel rendelkezô

bíróság megszüntette.
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A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani
kell.

05. Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, sa-
ját vállalkozásban történô elôállítása, a beszerzett
tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerû
használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig,
a rendeltetésszerû használatbavételig végzett tevé-
kenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás,
üzembe helyezés, továbbá mind az a tevékenység,
amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsol-
ható, ideértve a tervezést, az elôkészítést, a lebonyo-
lítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is). Beruhá-
zás a meglévô tárgyi eszköz bôvítését, rendeltetésé-
nek megváltoztatását, átalakítását, élettartamának,
teljesítôképességének közvetlen növelését ered-
ményezô tevékenység is, az elôbbiekben felsorolt, e
tevékenységhez kapcsolható egyéb tevékenységek-
kel együtt.

06. Elidegenítés: a vagyontárgy tulajdonjogának más
személy részére bármilyen jogcímen történô átruhá-
zása (értékesítés, ajándékozás, stb.).

07. Egyedi ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló
földrészletként, vagy egyéb önálló ingatlanként nyil-
vántartott ingatlan.

08. Erdô: a nyilvántartott mûvelési ágtól függetlenül az
a legalább 1500 m2 alapterületû erdei fákkal és cser-
jékkel borított terület, amely legcélszerûbb erdôgaz-
dálkodással hasznosítható, továbbá a Budapesti Vá-
rosrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló
47/1998. (X. 5.) Fôv. Kgy. rendelet 53. §-a szerinti
„Erdôterületek” keretövezetbe sorolt célzott terület-
felhasználási módú területek, függetlenül attól, hogy
a fásítás ténylegesen kialakításra került-e.

09. Érték: a vagyontárgy nettó (Áfa nélkül számított)
forgalmi értékét kell figyelembe venni, a nyilvántar-
tásokban egyébként bruttó értéken szereplô vagyon-
tárgyak esetében is.

10. Értékhatár: nettó értékhatárt jelent.
11. Értékesítés: a vagyontárgy tulajdonjogának ellenér-

ték fejében történô elidegenítése (adásvétel, csere,),
ide nem értve a Fôvárosi Önkormányzat és a kerüle-
ti önkormányzat, valamint az állam között tulajdon-
jog-rendezés jogcímen történô tulajdonjog átruhá-
zást, valamint a Fôvárosi Önkormányzat feladat- és
hatáskörének változásával összefüggésben a feladat
ellátásához szükséges vagyon más önkormányzat
vagy állami szerv részére történô átadását, illetve
ezen szervektôl történô átvételét.

12. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti ál-
laga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgá-
ló, idôszakonként visszatérô olyan tevékenység,
amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti mûszaki állapota,
teljesítôképessége megközelítôen vagy teljesen visz-
szaáll, az elôállított termék minôsége vagy az adott
eszköz használata jelentôsen javul és így a felújítás

pótlólagos ráfordításából a jövôben gazdasági
elônyök származnak; felújítás a korszerûsítés is, ha
az a korszerû technika alkalmazásával a tárgyi esz-
köz egyes részeinek az eredetitôl eltérô megoldásá-
val vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembizton-
ságát, teljesítôképességét, használhatóságát vagy
gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell
felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen el-
végzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mér-
tékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöreged-
tek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerû
használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt
és felhalmozódó karbantartás egy idôben való elvég-
zése, függetlenül a költségek nagyságától.

13. Forgalmi érték: az a pénzben kifejezhetô érték, ami
piaci viszonyok között a vagyontárgyra vonatkozó
konkrét jogügylet (elidegenítés, hasznosítás, megter-
helés, stb.) során  az átruházott vagyoni értékû jog
(tulajdon-, bérleti, használati, vételi, elôvásárlási,
szolgalmi, zálogjog, stb.) ellenértékeként elérhetô.
Határozatlan idejû jogviszony esetében az 5 éven be-
lül ellenértékként elérhetô összeget kell figyelembe
venni.

14. Hasznosítás: melynek során a vagyontárgy tulajdon-
jogának egyes részjogosítványai (így különösen a
birtoklás, a használat, a hasznok szedésének joga,
stb.) kerül átruházása , az elidegenítés, a biztosítékul
adás és a megterhelés jogának kivételével.

15. Helyi közforgalmi vasút: a közúti vasút (villamos), a
közúttól elkülönített vasút (magasvasút, kéregvasút,
mélyvezetésû vasút/metró, helyiérdekû vasút
(HÉV), valamint a nem saját használatú, különleges
pályával rendelkezô, helyi forgalmat ellátó vasút (fo-
gaskerekû vasút, sikló, sífelvonó és függôpálya))

16. Helyi közút: a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô gyalogos- és jármûközlekedésre szolgáló közte-
rület.

17. Helyi közút mûtárgya: a híd, hajóhíd, felüljáró, át-
eresz, alagút, aluljáró, támfal, bélésfal, az út víztele-
nítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más
vízelvezetô létesítmény.

18. Helyi közút tartozéka: a közúti közlekedésrôl szóló
1988. évi I. törvény 47.§ k) pontjában meghatározot-
tak azzal, hogy az útfenntartással kapcsolatos közle-
kedésbiztonsági célokat szolgáló mûszaki és egyéb
létesítmény, berendezés alatt a forgalomirányítással
kapcsolatos közlekedésbiztonsági célokat szolgáló
mûszaki és egyéb létesítményeket, berendezéseket,
kábel- és védôcsôhálózatokat is érteni kell.

19. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír: olyan nyom-
dai úton elôállított (elôállítható) vagy dematerializált
értékpapír, illetve a számvitelrôl szóló 2000. évi C.
törvény által értékpapírnak minôsített okirat, amely-
ben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg
rendelkezésre bocsátását elismerve arra kötelezi ma-
gát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint annak
meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb
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hozamát és az általa esetleg vállalt egyéb szolgálta-
tásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezônek) a
megjelölt idôben és módon megfizeti, illetve teljesí-
ti. Ide tartozik különösen: a kötvény, a kincstárjegy,
a letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takarék-
levél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy,
az árujegy, a kárpótlási jegy, a határozott idejû be-
fektetési alap által kibocsátott befektetési jegy.

20. Illetékes szakmai bizottság: A bizottságok illetékes-
sége szempontjából a Fôvárosi Önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. és 6. számú mellékle-
te az irányadó. 

21. Ingatlan: a földterület és minden olyan anyagi esz-
köz, ami a földdel tartós kapcsolatban áll. Az ingat-
lan fogalmába tartozik különösen a földterület, a te-
lek, a telkesítés, az erdô, az ültetvény, az épület, az
épületrész, az egyéb építmény, illetve ezek tulajdoni
hányada.

22. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékû jogok: kü-
lönösen a földhasználat, a haszonélvezet és haszná-
lat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok ren-
deltetésszerû használatának elôfeltételét jelentô –
jogszabályban nevesített – hozzájárulások (víz- és
csatornahasználati hozzájárulás, villamos fejlesztési
hozzájárulás, gázelosztó-vezetékre vonatkozó háló-
zatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szer-
zett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcso-
lódó egyéb jogok.

23. Ingó és egyéb vagyon: ingatlannak, ingatlanhoz kap-
csolódó vagyoni értékû jognak, portfolió vagyonnak
és hitelviszonyt megtestesítô értékpapír vagyonnak
nem minôsülô dolgok és egyéb vagyonelemek. Ide
tartoznak különösen: az immateriális javak, gépek,
berendezések, felszerelések, jármûvek, beruházások,
felújítások, beruházásokra adott elôlegek, tárgyi esz-
közök értékhelyesbítése, tartósan adott kölcsönök,
hosszú lejáratú bankbetétek, egyéb hosszú lejáratú
követelések, befektetett pénzügyi eszközök érték-
helyesbítése, az üzemeltetésre, kezelésre átadott esz-
közök az ingatlanok kivételével, készletek, pénzesz-
közök, követelések, egyéb aktív pénzügyi elszámo-
lások, amelyek alatt a számvitelrôl szóló 2000. évi
C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sa-
játosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. Ren-
deletben meghatározott fogalmakat kell érteni.

24. Karbantartás: a használatban lévô tárgyi eszköz fo-
lyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését
szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve
a tervszerû megelôzô karbantartást, a hosszabb
idôszakonként, de rendszeresen visszatérô nagyjaví-
tást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenysé-
get, amelyet a rendeltetésszerû használat érdekében
el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás
rendszeres helyreállítását eredményezi.

25. Kedvezményes átruházás: a vagyon olyan értéken

való átruházása, mely egyébként a polgári jog szabá-
lyai szerint a szerzôdés feltûnô értékaránytalanság
címen történô megtámadását tenné lehetôvé. 

26. Kiemelt fejlesztések: az e rendelet 4. számú mellék-
letében meghatározott városfejlesztési, városrende-
zési és városrehabilitációs feladatok megvalósítása.

27. Kiemelt fejlesztésû közterület: a kiemelt vagyon kö-
rébe tartozó, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám mu-
tatójában közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
álló belterületi földrészlet, illetve építmény közhasz-
nálatra átadott része, valamint más önkormányzat tu-
lajdonában nem álló olyan közhasználatra, illetve
gyalogos forgalom részére átadott terület, amely a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterü-
lettel mûszaki, fizikai egységet képez.

28. Kiemelt helyiség: a kiemelt vagyon körébe tartozó,
olyan helyiség, amely kizárólag ipari, építôipari,
mezôgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tá-
rolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendé-
szeti, mûvelôdési, oktatási, kutatási, egészségügyi,
szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál.

29. Kiemelt portfolió vagyon: a kiemelt társaságokban a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonát képezô vagy
abba bekerülô forgalomképes részesedés.

30. Kiemelt társaságok: a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelô Zrt. valamint a
létesítô okiratuk (alapító okiratuk, társasági szerzô-
désük, alapszabályuk) szerint elsôdlegesen kiemelt
fejlesztések részben vagy egészben történô megvaló-
sítása céljából a Fôvárosi Önkormányzat közvetlen
részesedésével mûködô gazdasági társaságok.

31. Kiemelt vagyon: Az e rendelet 4. számú mellékelté-
ben meghatározott területeken elhelyezkedô, a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában és/vagy birto-
kában (használatában, kezelésében, stb.) lévô vagy
abba bekerülô ingatlan vagyon, azok ingó alkotóré-
szei és tartozékai valamint az azokhoz kapcsolódó,
Fôvárosi Önkormányzatot megilletô vagyoni értékû
jogok, követelések és igények; a kiemelt fejleszté-
sekkel kapcsolatos vagyoni értékû követelések és
igények valamint a kiemelt portfolió vagyon.

32. Kizárólagos jog: jogszabály, így különösen a Fô-
városi Önkormányzat rendelete alapján egy vagy
csak korlátozott számú szervezet (személy) jogosult-
sága meghatározott tevékenység folytatására, illetô-
leg cselekményre, összhangban a Kbt. szabályaival
és az Európai Közösséget létrehozó szerzôdésekkel.

33. Középület: a Fôvárosi Önkormányzat és szervei el-
helyezésére szolgáló ingatlan.

34. Közmûvek: a lakosság és lakosságon kívüli fogyasz-
tók szükségleteit kielégítô, a víz, a gáz, a villamos
energia, a távközlés, a közcsatorna-rendszer és a táv-
fûtés vonalas létesítményei (mûtárgyaival), techno-
lógiai berendezései, építménye. Így különösen a víz-
ellátást szolgáló vízbázis, a víztorony, a magasvíz-
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tároló medence és tartozéka, a gerinc- és elosztó-ve-
zetékrendszer tartozékaival együtt; az egyesített
szennyvíz-csatornázási rendszerek,(beleértve a gyûj-
tôhálózatot, ezen belül a házi bekötéseket, továbbá a
szennyvíztisztító telepekre rávezetô rendszereket),
az elválasztott rendszerû  csapadékvíz csatornaháló-
zat, valamint az elválasztott rendszerû szennyvízcsa-
torna-hálózat mûtárgyaival és mérôállomásaival;
szennyvíztisztító-, szennyvíziszap kezelô-, feldolgo-
zótelepek; az átemelô (szivattyú) telepek; a zárt,
önálló csapadékvíz-hálózat; a hôközpontok, hôfo-
gadó állomások berendezései, a távhôvezeték és tar-
tozékai; a gázvezetékek, a körzeti nyomásszabályo-
zó rendszerek; a közvilágítási kábelek, vezetékek,
kandeláberek, világító testek.

35. Közterület: egyrészt a közhasználatra szolgáló min-
den olyan önkormányzati tulajdonban álló terület,
amelyet rendeltetésének megfelelôen bárki használ-
hat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tartja nyilván,
másrészt a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom számára a tulajdo-
nos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, to-
vábbá az a magánterület, amelyet azonos feltételek-
kel bárki használhat. Közterület rendeltetése különö-
sen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenô-
és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok
stb.), a közmûvek elhelyezése.

36. Levéltári anyag: a Fôvárosi Önkormányzat tulajdo-
nában lévô, a levéltári anyag védelmérôl szóló jog-
szabály szerint gazdasági, társadalmi, politikai, jogi,
honvédelmi, tudományos, mûszaki, mûvelôdési
vagy egyéb szempontból jelentôs történeti értékû
irat, valamint a közületi tervtár anyaga.

37. Megterhelés: az önkormányzati vagyont érintôen a
tulajdonjog, illetve a tulajdonjog részjogosítványai-
nak jogszabályon vagy szerzôdésen alapuló, illetve
bírósági vagy hatósági rendelkezésnél fogva történô
korlátozása, ide nem értve a fôvárosi vagyon haszná-
latba vagy bérbeadását, földhasználati jog és a köz-
mûvekre vonatkozó ágazati törvények alapján az in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyzendô jogok létesíté-
sét, valamint a használati vagy bérleti jog gazdasági
társaságba való bevitelét.

38. Muzeális emlék: a természet és társadalom kiemel-
kedô tárgyú, írásos és egyéb emléke, amely a termé-
szet alakulásának ls a társadalom fejlôdésének pótol-
hatatlan, jellegzetes bizonyítéka.

39. Muzeális gyûjtemény: a muzeális emlékek védelme
tekintetében a muzeális emlékek olyan, egy helyen
ôrzött és kezelt csoportja, amely valamely egységes
szempont alapján folytatott gyûjtés útján jött létre.

40. Mûemlék: olyan mûemléki érték, amelyet a kulturá-
lis örökség védelmérôl szóló 2001. évi LXIV. tör-
vény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

41. Nyomvonal jellegû távközlési berendezés: a távíró, a
távbeszélô, az adatátviteli- a távjelzô valamint a rá-
dió és televízió mûsorszóró hálózat létesítményei

közötti vezetékes összekötetés, valamint az ezekkel
összefüggô – közbeiktatott – mûtárgy, tartozék és
helyhez kötött egyéb építmény, a közösségi rádió és
televízió vevôantenna-rendszerekhez tartozó vezeté-
kes összeköttetés.

42. Nyilvántartott érték: a vagyontárgy 9. § (1) bekezdés
szerint megállapított értéke. 

43. Önkormányzati gazdasági társaság: e rendelet 2. szá-
mú mellékletében felsorolt gazdasági társaság, illet-
ve közhasznú társaság.

44. Park: Budapest belterületén önkormányzati tulajdon-
ban lévô közhasználatú zöldterületek közül minden
közterületnek minôsülô közpark (park, játszótér),
valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Ke-
retszabályzatról szóló 47/1998. (Fôv. Kgy.) rendelet
52.§ szerint „zöldterületek” keretövezetbe sorolt,
célzott területfelhasználási módú területek, függetle-
nül attól, hogy a zöldterület ténylegesen kialakításra
került-e.

45. Pályázat: a versenyeztetési eljárás azon formája,
amelynek során az ajánlatot tevôk által írásban be-
nyújtott ajánlatok közül a kiíró, illetve az általa meg-
bízott szerv vagy személy, az ajánlatot tevôk részvé-
tele nélkül, a nyilvánosság kizárásával kiválasztja az
Önkormányzat számára legkedvezôbb ajánlatot.

46. Pénzügyi követelés: minden olyan pénzben kife-
jezhetô követelés, amely a múltban keletkezett és jo-
gosultja a Fôvárosi Önkormányzat.

47. Portfolió vagyon (tulajdoni részesedést jelentô be-
fektetések): olyan nyomdai úton elôállított (elôállít-
tatható) vagy dematerializált értékpapírok, illetve a
számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény által értékpa-
pírnak minôsített, jogot megtestesítô okiratok,
amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, il-
letve pénzértékben meghatározott nem pénzbeli va-
gyoni érték tulajdonba- vagy használatbavételét elis-
merve arra kötelezi magát, hogy ezen értékpapírok,
okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb
jogokat biztosít. Ide tartozik különösen: a részvény,
az üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy, a vagyoni be-
tét, a határozatlan futamidejû befektetési alap által
kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tôkejegy, a
kockázati tôkerészvény, stb.

48. Számviteli politika: a számvitelrôl szóló 2000. évi
C. törvénnyel összhangban a törvény végrehajtásá-
nak módszereit, eszközeit határozza meg, amelyet a
törvényben rögzített alapelvek, értékelési elôírások
alapján kell kialakítani, és írásba foglalni a gazdál-
kodó adottságainak, körülményeinek megfelelôen. A
számviteli törvény erre vonatkozó 14.§-át, az állam-
háztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII.24.) Korm Rend. 8.§-ában foglaltak figyelem-
bevételével kell alkalmazni.

49. Támogatás: valamennyi – az Európai Közösséget
létrehozó szerzôdés 87. cikkének (1) bekezdése sze-
rinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
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a regionális támogatási térképrôl szóló 85/2004. (IV.
19.) Korm. rendelet 1. § 22. pontjában meghatáro-
zott – támogatási forma.

50. Technológiai berendezés: azok a gépek, berendezé-
sek és számítástechnikai eszközök, melyek telepíté-
se elengedhetetlenül szükséges a létesítmény üzem-
be helyezéséhez és elôírás szerinti mûködéséhez.

51. Tulajdonosi jogok gyakorlása: különösen a fôvárosi
vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kap-
csolatos tulajdonosi döntések meghozatala, az ezzel
kapcsolatos eljárás lefolytatása, a vagyon megszer-
zése, megterhelése, vagyonkezelésbe, vagyongaz-
dálkodásba adása, perbeli és peren kívüli egyezség
megkötése, fizetési kötelezettség mérséklése, elen-
gedése és leírása, a telekrendezés, a forgalomképes-
ség átminôsítéssel történô megváltoztatása, az
elôvásárlási jog gyakorlása, tulajdonosi jognyilatko-
zat megtétele, nyilatkozattétel hatósági eljárásokban.

52. Üzemeltetés: különösen a vagyontárgy (elsôsorban
ingatlan) ôrzése, karbantartása, gondozása, állag-
megóvása, épületgépészeti berendezések karbantar-
tása, közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartás,
szerzôdéskötés és továbbszámlázás, portaszolgálat
és gondnoksági feladatok ellátása, kármentesítés,
kaszálás, gyomtalanítás.

53. Üzleti értékelés: az adott gazdasági társaság tôkesz-
erkezetére, gazdasági-pénzügyi helyzetére, vagyoni
viszonyaira, üzleti-piaci pozícióira vonatkozó komp-
lex közgazdasági elemzés.

54. Vagyongazdálkodás: megbízási, vagy vállalkozási
jellegû vagyongazdálkodási szerzôdés (40. §) kereté-
ben a fôvárosi vagyon érték-, illetve állagmegóvását
szolgáló ôrzése, üzemeltetése, a vagyon értékét
növelô beruházás, felújítás elôkészítéséhez  és meg-
valósításához kapcsolódó feladatok ellátása, illetve a
fôvárosi bevételt növelô  hasznosítása és/vagy érté-
kesítése. 

55. Vagyoni értékû jog: minden olyan dologra vonatko-
zó jog, amely pénzben kifejezhetô vagyoni értékkel
bír és önálló forgalom tárgya lehet.

56. Vagyonkezelés: a Fôvárosi Önkormányzat tulajdo-
nában lévô korlátozottan forgalomképes és/vagy for-
galomképes vagyonának e rendeletben meghatáro-
zott körére az önkormányzati közfeladat átadásához
kapcsolódva létesített vagyonkezelôi jog  alapján –  a
vonatkozó jogszabályok és a vagyonkezelési
szerzôdés  (27-39. §) keretei között – végzett tevé-
kenység.

57. Vagyontárgy: a fôvárosi vagyon egyes elemei.
58. Vállalkozás: minden olyan természetes vagy jogi

személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró egyéb
szervezet, amely rendszeres gazdasági tevékenysé-

get végez, függetlenül jogi státusától és finanszíro-
zásának módjától.

59. Vasúti pálya: a sínpálya, a hozzá tartozó jogszabály-
ban vagy hatósági elôírásban megállapított védô
(biztonsági) földterülettel, valamint a magasvasút, a
függôpálya és a sífelvonó esetében a hordozásukra
és mozgásirányuk vezérlésére szolgáló tartószerke-
zet, kötél és sín – ide értve ezek tartozékait és az el-
helyezésükre szolgáló földterületet.

60. Vasúti pálya tartozékai: a vasúti alagút, a híd és az
áteresz, a vasútnak a vasúttal és más közlekedési út-
tal való keresztezôdése, a vasúti peron, rakodó, jár-
mûmozgató, mérlegelô és egyéb, a személyszállítást
és áruforgalmat kiszolgáló berendezés, a vasúti
távközlô, jelzô- és biztosító berendezés, a vasúti
felsô vezeték és az ehhez kapcsolt berendezés.

61. Versengô ajánlatkérés: A versengô ajánlatkérésre a
zártkörû pályázatra vonatkozó    szabályokat kell al-
kalmazni azzal, hogy
a) nincs nyilvános pályázati felhívás (hirdetmény,

kiírás);
b) legalább két ajánlatot kell bekérni.

62. Védett természeti terület: a nemzeti park, a tájvédel-
mi körzet, a természetvédelmi terület és a természe-
ti emlék.

63. Vizek: a folyóvizek (folyók, állandó és idôszakos
vízfolyások), a közcélú csatornák és a természetes
tavak, illetve ezek medre.

64. Vízi közmûnek nem minôsülô közcélú vízi létesít-
mény: az a létesítmény ami a vízgazdálkodásról szó-
ló 1995. évi LVII. Törvényben meghatározott víz-
gazdálkodási célkitûzések érdekében valamely víz-
gazdálkodásilag összefüggô területen lévô települé-
sek, vagy érdekeltek együttes szükségletét szolgálja.

65. Zártkörû elhelyezés: a tulajdonosi jogokat gyakorló
szerv kezdeményezésére történô olyan értékesítés,
amikor a tulajdonos – az e rendeletben meghatáro-
zott feltételek fennállása esetén – a tulajdonában ál-
ló portfolió vagyont befektetési bank vagy értékpa-
pír-forgalmazó társaság közremûködésével (a bank
által alkalmazott árképzési elvek alapján meghatáro-
zott, kölcsönösen elfogadott értéken) ajánlja fel érté-
kesítésre külsô befektetôknek oly módon, hogy az
elidegenítést lebonyolító bank, illetve társaság köte-
lezettséget vállal az ily módon elidegenítésre nem
kerülô részvények lejegyzés útján történô megvéte-
lére.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester 



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az önkormányzatok tulajdonát, mint jogi kategóriát
az Alkotmány köztársasági államforma vezetéséhez kap-
csolódó 1989. október 23-án hatályba lépett módosítása
intézményesítette. Az önkormányzatokat a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény tette elôször
tulajdonossá, s e törvény adott elôször vagyont a helyi
képviselô-választásokkal egyidejûleg a településnek,
megyéknek. Az önkormányzatok vagyona a nemzeti va-
gyon része, az önkormányzatok mûködésének gazdasági
alapja. Az önkormányzati tulajdon más tulajdoni formák-
kal egyenrangú.

Az önkormányzatok vagyonának az önkormányzati
célok megvalósítását kell szolgálni. Az Ötv.-nek alapelvi
jelentôségû tétele az önkormányzati funkcióhoz kötôdô
tulajdonosi joggyakorlás kötelezettsége. Az önkormány-
zati vagyont mindenekelôtt azoknak a közszolgáltatások-
nak a biztosítása érdekében kell hasznosítani, amelyeket
az önkormányzatoknak törvény alapján nyújtaniuk kell.
Az önként vállalt feladatok céljára egyébként az önkor-
mányzat a vagyonával a törvényen alapuló közszolgálta-
tásokat is teljesíti.

Az Ötv. 80. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzatot – a törvényben meghatározott eltérések-
kel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazon
kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetô-
leg megterhelik.

Az önkormányzatot illetô tulajdonosi jog gyakorlásá-
ról a képviselô-testület rendelkezik. A tulajdonosi jogok-
ról való rendelkezés azt jelenti, hogy a tulajdonjogból fa-
kadó részjogosítványokat a képviselô-testület gyakorol-
hatja. A képviselô-testület rendelkezési jogából követke-
zik, hogy ô a tulajdonjog gyakorlásának az ura, de nem
szükséges minden esetben testületi döntést hoznia, hanem
a tulajdonnal való rendelkezés módját és feltételeit e ren-
delet keretében megszabva felhatalmazást adhat bizottsá-
gának, a fôpolgármesternek a tulajdonosi jogok egy része
vonatkozásában. Más – a hatáskör gyakorlására az Ötv.
által nem feljogosított – szerv a tulajdonosi jogok gyakor-
lójával kötött szerzôdés tartalmának megfelelôen kapcso-
lódhat be a vagyonnal való gazdálkodásba. 

A Fôvárosi Közgyûlés 17/1992. (VII. 15.) sz. önkor-
mányzati rendeletében szabályozta elôször a Fôvárosi
Önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakor-
lását. Két év elteltével, a vagyongazdálkodási tapasztala-
tok, és az idôközbeni jogszabályváltozás miatt a rendelet
teljeskörûen felülvizsgálatra szorult. A Fôvárosi Köz-
gyûlés 1995-ben megalkotta a Fôvárosi Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendele-
tét, amely – számtalan módosításával – hosszú ideig
nyújtott jogszabályi hátteret a fôvárosi vagyont érintô
kérdésekben.

A Fôvárosi Közgyûlés a 289/2007. (III. 01.) sz. hatá-
rozatában úgy döntött, hogy szükséges korszerûsíteni a
Fôvárosi Önkormányzat vagyonrendeletét, valamint Ver-
senyeztetési Szabályzatát. A Fôvárosi Önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló új rendelet megalkotásának célja többré-
tû. Elengedhetetlenné vált egyebek között a korábbi va-
gyonrendelet több, mint 12 éven át történô módosításá-
ból fakadó szerkezeti átláthatatlanság megszüntetése, to-
vábbá a Fôvárosi Önkormányzat vagyonhasznosításának
hatékonyabbá tétele, az eljárások egyszerûsítése, a meg-
változott piaci viszonyok követelményeihez való alkal-
mazkodás, valamint ennek következtében a rendeletben
meghatározott értékhatárok felülvizsgálata.

A Javaslat elfogadásával egyidejûleg a fôváros hatá-
lyon kívül helyezi Budapest Fôváros Közgyûlésének
2472/2005. (X. 27.) sz. határozatát a Fôvárosi Önkor-
mányzat és szervei, valamint intézményei Versenyezteté-
si Szabályzatáról. Az új rendeletben a versenyeztetés ál-
talános szabályait rögzítjük, ennek alapján – a hatályos
jogszabályi elôírásoknak megfelelô – részletes szabályo-
kat az értékesítésben közremûködô szakértô szervezetek
a legjobb szakmai tudásuk szerint fogják megállapítani.
A versenyeztetési szabályok betartásáért az értékesítés-
ben közremûködô szakértô szervezetek felelôsek.

A rendeleti szabályozás kiindulópontja az, hogy a va-
gyonkezelés alapvetôen szakmai kérdés. Ennek meg-
felelôen a gazdasági kérdésekben szakmai szervezetek-
nek kell döntési jogot kapniuk, megfelelô biztosítékok,
és önkormányzati kontroll mellett. A tulajdonosi jog gya-
korlásának szabályozásánál fokozottan kell érvényesíte-
ni az egyéni felelôsséget. A képviselô-testülethez csak a
nagyértékû vagyontárgyak feletti rendelkezési jog kerül. 

Az önkormányzati vagyon elemei – ingatlanok, ingók
és a portfolió vagyon – tekintetében differenciált, a köz-
szolgáltatási feladatokat, a vagyonkezelésre vonatkozó
szabályokat, és a piaci viszonyokat figyelembe vevô sza-
bályozás szükséges. 

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Javaslat meghatározza a fôvárosi vagyon fogalmát.
A vagyon meghatározásának alapja nem az eszközök
számviteli (mérleg) szerinti csoportosítása, hanem a pol-
gári jogban ismert és elterjedt dologszabályozás. Az
Ötv.-bôl következôen a vagyon az önkormányzat tulajdo-
nából, az önkormányzatot megilletô vagyoni értékû jo-
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gokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósí-
tását szolgálják. Valójában azonban a vagyon fogalma
ennél tágabb, a jogok (aktívák) mellett magában foglalja
a kötelezettségeket (passzívákat) is. 

Új eleme a Javaslatnak az, hogy a fôvárosi vagyon fo-
galmán belül külön kezeli a Fôvárosi Önkormányzat tu-
lajdonában és/vagy birtokában lévô ingatlan, ingó és
portfolió vagyont, továbbá a várományi vagyont. 

2. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérôl és
elidegenítésérô1 a lakások és helyiségek bérletére, vala-
mint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló – többször módosított – 1993. évi LXXVIII. tör-
vény (Lt.) által biztosított felhatalmazás birtokában kü-
lön rendelet rendelkezik. A vagyonrendelet hatálya nem
terjed ki a lakásokra. 

Nem vonatkoznak a Javaslatban foglalt rendelkezések
az (1) bekezdésben felsorolt rendeletekre, ezen rendele-
tek száma az utóbbi idôben jelentôsen kibôvült. 

A Javaslat II. részének II. fejezete a (2) bekezdésben
felsorolt rendeletekben, köztük a Fôvárosi Önkormány-
zat tulajdonában lévô nem lakás céljára szolgáló hely-
iségekrôl szóló rendeletben meghatározott egyes szabá-
lyoktól eltérô szabályokat állapít meg a Fôvárosi Önkor-
mányzat kiemelt vagyona tekintetében.

A (3) bekezdés pontosító szabálya szerint a fenti ese-
tekben is az (1) és (2) bekezdésben felsorolt rendeletek
háttérszabályaként – eltérô rendelkezés hiányában – a Ja-
vaslatban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. §-hoz

Az önkormányzat a vagyona feletti rendelkezési jogot
valódi tulajdonosként gyakorolja. Az önkormányzati tu-
lajdon fô rendeltetése a közszolgáltatások biztosítása. Az
önkormányzat által ellátott feladat- és hatáskörök, vala-
mint a helyi közszolgáltatások biztosítására szolgál az
önkormányzati törzsvagyon. Az önkormányzati törzsva-
gyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan for-
galomképesek. 

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakkal a
törvények, és a Javaslat által meghatározott feltételek
szerint lehet rendelkezni. 

A forgalomképes vagyon az önkormányzati fejleszté-
sek egyik forrása, amely az önkormányzatokat más tulaj-
donosokkal azonos helyzetbe hozza. Az önkormányzat

forgalomképes vagyonából ingatlanfejlesztéseket hajt
végre, társaságokat menedzsel stb. 

A vagyontárgyakat a vagyontárgy jellege, használati
módja alapján kell a vagyontárgy csoportokba besorolni. 

4. §-hoz

Az (1) bekezdés felsorolja a fôvárosi forgalomképte-
len törzsvagyontárgyakat.

A helyi közút és mûtárgya, a terek és parkok forga-
lomképtelenné nyilvánításáról az Ötv., a vizek és vízi
közmûnek nem minôsülô közcélú vízi létesítmények, és
a levéltári anyag forgalomképtelenné nyilvánításáról az
Övt. rendelkezik. 

E Javaslat keretében – a korábbi gyakorlattal mege-
gyezôen – szintén indokolt a komp- és révátkelôhelyek
forgalomképtelenné nyilvánítása a tulajdonos saját elha-
tározásából. 

A Ptk. szabályai alapján a forgalomképtelen vagyon-
tárgyak elidegenítésére kötött szerzôdés semmis. A forga-
lomképtelenség egyben azt is jelenti, hogy ilyen vagyon-
tárgy nem terhelhetô meg, nem lehet követelés biztosíté-
ka, tartozás fedezete és végrehajtás nem vezethetô rá. 

Az ingatlanok forgalomképtelensége telekalakítással,
közterületbôl való hozzájegyzéssel megszûnik. 

A Javaslatban felsoroltakon kívül természetesen for-
galomképtelen mindazon vagyontárgy is, amelyet maga-
sabb szintû jogszabály annak minôsít.

5. §-hoz

A Javaslat felsorolja a fôvárosi korlátozottan forga-
lomképes törzsvagyontárgyakat.

Az intézmények – ideértve az önkormányzati költség-
vetési szervek használatában lévô és az önkormányzati
vállalatokra rábízott – vagyona, és a középületek korlá-
tozottan forgalomképességét az Ötv. írja elô. 

Az egyedi mûemléki védettségû ingatlanokról és
muzeáliákról, mint korlátozottan forgalomképes vagyon-
tárgyakról az 1991. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:
Övt.) rendelkezik. A mûemlékek és muzeáliák feletti
rendelkezést korlátozó miniszteri hozzájárulást az Övt.
tartalmazza. 

A közüzemi tevékenységet ellátó társaságokban fenn-
álló tagsági részesedések korlátozottan forgalomképessé
nyilvánítását a vagyon megôrzéséhez, illetve a városi
közszolgáltatások, a településüzemeltetés biztosításához
fûzôdô érdek fokozottabb védelme indokolja. 

A helyi közmûvek korlátozottan forgalomképességét
az Ötv. írja elô, s koncesszió útján történô hasznosításá-
ra vonatkozó hatáskörök a koncessziós törvénnyel össz-
hangban kerültek megállapításra. 

A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 3. § (1)
bekezdésébôl következôen a helyi közforgalmú vasúti
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pálya és tartozékai – törzsvagyonként – a fôvárosban a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában vannak. A törvé-
nyek azonban nem határozzák meg, hogy e vagyontár-
gyak a törzsvagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan
forgalomképes részébe tartoznak, ezért a Javaslat azokat
korlátozottan forgalomképes vagyonná minôsíti, akár-
csak a mûködô és a jogszabályban elôírt porladási idô le-
teltéig a lezárt köztemetôket. 

A védett természeti területek, erdôk forgalomképessé-
ge – jogszabály változása miatt – az elmúlt években mó-
dosult, a hatályos szabályozás szerint ezek korlátozottan
forgalomképesnek minôsülnek.

További vagyonelemek korlátozottan forgalomképes-
sé a rendeletben foglalt feltételek szerint nyilváníthatók. 

6. §-hoz

A törzsvagyon tárgyaitól eltérôen a forgalomképes va-
gyon (nem törzsvagyon) körébe tartozó vagyontárgyak
kimerítô felsorolása lehetetlen. A törzsvagyoni tárgyakat
a törvények és a Javaslat tételesen megjelölik, ehhez ké-
pest a forgalomképes vagyonra egy negatív meghatáro-
zás adható, annak megjelölése mellett, hogy forgalomké-
pes vagyon az önkormányzati vagyonnak az a része,
amely más tulajdonosokkal azonos jogi helyzetbe hozza
az önkormányzatokat és lehetôvé teszi számukra a vállal-
kozást. 

7. §-hoz

A Javaslat rendezi a törzsvagyonná való minôsítés
módját, eljárási rendjét. 

8. §-hoz

Az önkormányzati tulajdon alanya a település lakos-
sága, mint közösség. Minden tulajdonosi jog és kötele-
zettség forrása a Fôvárosi Közgyûlés. A Fôvárosi Köz-
gyûlésnek az e rendeletben megfogalmazott döntése,
hogy a tulajdonosi jogait – egészben, vagy részben – bi-
zottságára, a fôpolgármesterre ruházza át. Az Alkot-
mánybíróság 10/1995. (II. 22.) határozata szerint a tulaj-
donosi jogok gyakorlása is hatáskör gyakorlásának
minôsül, ezért a Javaslat az önkormányzati vagy-
onkezelôkre, illetve más szervre nem ruházhatja át köz-
vetlenül a tulajdonosi jogok gyakorlását, de a hatáskört e
Javaslat alapján gyakorló szerv a tulajdonosi jogok gya-
korlásával összefüggô feladatok ellátását szerzôdéssel
másra bízhatja. Mindez az Ötv. 64. § (8) bekezdésében
foglalt rendelkezésbôl adódik, mely szerint a fôvárosi
önkormányzatok vagyonukkal önállóan gazdálkodnak,
annak kezelésével más szervet is megbízhatnak. Tulajdo-
nosi jogokat és kötelezettségeket tehát szerzôdés alapján
más gazdálkodó szervezetek is gyakorolhatnak, de kizá-

rólag a vagyon kezelése körében a tulajdonosi jogok gya-
korlójával kötött megállapodás tartalma szerint. 

A Javaslat 8. §-ában foglalt részletszabályok a tulaj-
donosi jogok gyakorlójának egyértelmû kijelölésére,
meghatározására vonatkozóan adnak alapvetô eligazí-
tást.

A 8. § (1) bekezdése értelmében a tulajdonosi jogok
gyakorlóját – amennyiben a Javaslat másképp nem ren-
delkezik – a vagyontárgy forgalomképessége és értéke
alapján kell megállapítani. Az egyértelmû besorolást se-
gítik a szakasz további bekezdései.

9. §-hoz

A § meghatározza azt, hogy az egyes vagyonelemek
nyilvántartása milyen értéken történhet.

10. §-hoz

Jelen § rendelkezik arról, hogy az egyes vagyonele-
mek értékesítése, illetve hasznosítása milyen vagyonér-
ték figyelembevételével történhet. E körben a Javaslat
iránymutatást ad – az egyes vagyontárgyak sajátosságai-
hoz igazodóan, differenciáltan megállapítandó – értékha-
tárok alkalmazására, és részletes eligazítást nyújt az
adott vagyontárgy értékének meghatározásához szüksé-
ges értékbecslés jellegére vonatkozó elvárásokról.

11. §-hoz

Jelen § tartalmazza a hatályos adatvédelmi törvény-
nek megfelelô adatkezelési elôírásokat, valamint a köz-
érdekû adatok nyilvánosságra hozatala érdekében szük-
séges feladatokat érintôen az itt felsorolt adatok – kor-
szerû technikai eszközök igénybevételével történô – köz-
zétételével kapcsolatos részletes szabályokat.

12. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat vagyonának állapotát az
éves zárszámadáshoz csatolt leltárban mutatja ki. Az
Övt. 42. §-a értelmében az önkormányzat vagyonát jog-
szabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani
és értékelni. 

A Javaslat a leltározás gyakoriságának, valamint a lel-
tár összeállításának alapvetô szabályait határozza meg. 

13.–14. §-hoz

A Javaslat jelen §-ai, valamint a hozzá tartozó 1. sz.
melléklet az éves zárszámadáshoz kapcsolódó, a vagyon
állapotát tartalmazó vagyonkimutatás részletes tartalmi,
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formai és eljárási szabályairól, továbbá vagyonkimuta-
táshoz kapcsolódó feladatok elvégzésével, a nyilvántar-
tások vezetésével összefüggô feladatokról, felelôsségi
szabályokról szól.

15. §-hoz

A § a fôvárosi vagyont védô tulajdonosi elvárást fo-
galmazza meg. A fôszabály szerint fôvárosi vagyont csak
annak lehet tulajdonba, bérbe, vagy használatba adni, aki
megfelelô módon igazolja, hogy nincs a Fôvárosi Önkor-
mányzat felé három hónapnál régebben lejárt tartozása.

16. §-hoz

A forgalomképtelen vagyontárgy tulajdonjogát – az
Ötv.-ben meghatározott kivételekkel – nem lehet átru-
házni. Ezen túlmenôen a forgalomképtelen vagyontárgy
a használat más részére való biztosításával, az üzemelte-
tés jogának átruházásával hasznosítható. 

A forgalomképtelen vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának hatásköri szabályai jelentôsen leegyszerû-
södtek, eszerint a hasznosításra irányuló szerzôdés idô-
tartama alapján vagy a Fôvárosi Közgyûlés hozza meg a
döntést, vagy a Gazdasági Bizottság az illetékes szakmai
bizottság hozzájárulásával.

17. §-hoz

A Javaslat értelmében a korlátozottan forgalomképes
vagyon feletti tulajdonosi jogokat 200 millió forint érték-
határig – az illetékes szakbizottság hozzájárulásával – a
Gazdasági Bizottság, ezen értékhatárt elérôen vagy meg-
haladóan a Fôvárosi Közgyûlés gyakorolja. 

A Javaslat nem tartalmazza a mûemlékek és muzeáliák
feletti rendelkezést korlátozó miniszteri hozzájárulásról,
mivel ezen hozzájárulás megkérését magasabb szintû jog-
szabály írja elô, amely szabályok betartása a vagyonren-
delet elôírásaitól függetlenül kötelezô erôvel bír.

18. §-hoz

A Javaslat szerint a forgalomképes vagyon feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlására értékhatároktól függôen a
Fôvárosi Közgyûlés és a Gazdasági Bizottság jogosult. 

19. §-hoz

A vagyontömeg együttes értékesítésére vonatkozó, a
Javaslat 18. §-hoz képest speciális szabályt fogalmaz
meg.

20. §-hoz

A javaslat II. része – a korábbiaktól eltérô, átláthatóbb
szerkezetben – az I. rész általános szabályaitól eltérô kü-
lönös rendelkezéseket tartalmazza. A differenciált szabá-
lyozás indokai általában a magasabb szintû jogszabály-
okban keresendôk, mivel a bennük foglalt elôírások adott
esetben eltérô, vagy többlet követelményeket támaszta-
nak a vagyon feletti rendelkezés tekintetében.

Elsôként a 20. § a közbeszerzést érintô eltérô hatáskö-
ri szabályokat, valamint a kizárólagos jogra vonatkozó
rendelkezéseket tárgyalja.

21. §-hoz

A Javaslat az önkormányzati feladat- és hatáskörök
változására vonatkozó döntést függetleníti a vagyontárgy
értékétôl, és a döntést egységesen a Fôvárosi Közgyûlés
hatáskörébe utalja.

22. §-hoz

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (Áht.) 108. § (1) bekezdése garanciális szabályt ál-
lít fel, miszerint az államháztartás alrendszereinek tulaj-
donában lévô vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a
hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenyeztetés
útján, a legjobb ajánlatot tevô részére lehet. A Javaslat
törvényi felhatalmazás alapján a kizárólag nyilvános ver-
senyeztetés útján hasznosítható vagyontárgyak körét ér-
tékhatárhoz köti, amelynek alapja a mindenkori költség-
vetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték.

A (2) bekezdés a versenyeztetési kötelezettség alóli
kivételeket fogalmazza meg, illetve egyértelmûvé teszi,
hogy amennyiben az Áht. elôírásán alapuló versenyezte-
tési eljárás mellett közbeszerzési eljárás lefolytatásának
a kötelezettsége is fennáll, akkor a versenyeztetés köve-
telményének a közbeszerzési eljárásban történô érvénye-
sülésére tekintettel a közbeszerzési eljárás lefolytatása is
versenyeztetésnek minôsül.

Mivel a (2) § szerinti esetekben sem tiltott a verse-
nyeztetés, így a (3) bekezdés a tulajdonosi jogokat gya-
korló szerv mérlegelési jogkörébe utalja az errôl való
döntést.

A 4. § az értékesítésre vonatkozó speciális, szûkítô
szabályt tartalmaz.

23. §-hoz

A Javaslat egyrészt tárgyalja a versenyeztetéshez kap-
csolódó felelôsségi szabályokat, másrészt felsorolja a
versenyeztetési eljárás módjait, és elôírja annak leg-
alapvetôbb szabályait.
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24. §-hoz

A Javaslat a verseny tisztaságát, a pályázók közötti
egyenlô bánásmód megteremtését védô rendelkezéseket
tartalmaz.

25. §-hoz

A Javaslat valamennyi pályázatra egységes eligazítást
nyújt a pályázat nyertesének kiválasztásáról. A két
alapvetô szempont, amelynek alapján a legjobb ajánlat-
tevô személye meghatározható: a kiírásban foglalt szem-
pontoknak való megfelelés, illetve a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével
összességében a legmegfelelôbb ajánlat ténye.

26. §-hoz

A Javaslat további, a verseny tisztaságát, a pályázók
közötti egyenlô bánásmód megteremtését védô rendelke-
zéseket tartalmaz. Eszerint a versenyeztetést követôen
megkötött szerzôdés meghosszabbítása – újabb verse-
nyeztetés kiírása nélkül – tilos, kivéve, ha annak
lehetôségét a kiíró az eredeti versenykiírásban már eleve,
minden pályázóra nézve megteremtette.

27. §-hoz

2007. január 1-jétôl az önkormányzat vagyonának
meghatározott körére vagyonkezelôi jogot létesíthet. A
vagyonkezelôi jog átadása az önkormányzati feladatellá-
tás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának
és értékének megôrzése, védelme, továbbá értékének nö-
velése érdekében történhet. Az Ötv. új 80/A. és 80/B. §-
ában foglaltaknak megfelelôen az önkormányzat a tulaj-
donában lévô korlátozottan forgalomképes és forgalom-
képes vagyonának rendeletében meghatározott körére az
önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagy-
onkezelôi jogot létesíthet.

Az Ötv. tehát megteremti a lehetôségét annak, hogy az
önkormányzat a közfeladat átadásához kapcsolódóan
vagyonkezelôi jogot létesítsen, ez azonban nem zárja ki
annak lehetôségét, hogy egyéb szerzôdéssel a vagyoná-
val való gazdálkodással  – piaci alapon – más szervet bíz-
zon meg. 

Az elôbbi esetben az Ötv. lehetôvé teszi, hogy forga-
lomképes és korlátozottan forgalomképes vagyon közfel-
adattal átadásához kapcsolódó vagyonkezelésével a
Fôvárosi Önkormányzat más szervet bízzon meg. Az
Ötv. 80/A. § (8) bekezdése értelmében „a vagyonkezelôt
– ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a
tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei
– ideértve a számvitelrôl szóló törvény szerinti könyvve-

zetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal,
hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhel-
heti meg, és a vagyonkezelôi jogot harmadik személyre
nem ruházhatja át”.

A második esetben, a közfeladat ellátásához szorosan
nem kapcsolódóan, az Áht. és az Ötv. szabályainak
megfelelôen, az önkormányzat piaci részvételét segí-
tendô a fôvárosi önkormányzat megbízási jellegû
szerzôdést köthet. Az önkormányzat ezen szerzôdéseire
(„vagyongazdálkodási szerzôdés”) a Javaslat 40. § sza-
bályai vonatkoznak.

28. §-hoz

Az Ötv. 80/A. § (8) bekezdése értelmében „a vagy-
onkezelôt – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kö-
telezettségei”. A vagyonkezelôre és a megkötendô
szerzôdésre vonatkozó további, részletes tulajdonosi el-
várásokat és szabályokat a Javaslat 28. § határozza meg.

29. §-hoz

A Javaslat a vagyonkezelô egyik alapvetô kötelezett-
ségét írja elô, amely szerint a vagyonkezelô köteles gon-
doskodni a fôvárosi vagyon értékének megôrzésérôl,
állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntar-

tásáról.

30–33. §-hoz

A vagyonkezelôi jog megszerzésére, megszûnésére, a
vagyonkezelôi szerzôdés tartalmára, a vagyonkezelô jo-
gaira és kötelezettségeire, a vagyonkezelô feletti tulajdo-
nosi ellenôrzésre az Ötv. 80/A. §-ában, valamint az Áht.
105/A-105/D. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. Az
Áht. 105/A-105/D. §-ai a vagyonkezelésbe adás részletes
eljárási szabályait, a vagyonkezelô jogait és kötelezettsé-
geit, a vagyonnal való gazdálkodás, elszámolás, adat-
szolgáltatás szabályait, a vagyonkezelési szerzôdés kö-
telezô tartalmi elemeit, a vagyonkezelésbe vett vagyon,
valamint annak használatából, mûködtetésébôl származó
bevételek, illetve költségek és ráfordítások elkülönített
nyilvántartására, a vagyon után elszámolt és a bevételek-
ben megtérülô értékcsökkenés összegének felhasználásá-
ra, a vagyonkezelô feletti tulajdonosi ellenôrzésre stb.
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák.

Az Ötv. 80/A § (5) és (6) bekezdése szerint az önkor-
mányzati közfeladathoz kapcsolódó korlátozottan forga-
lomképes és forgalomképes vagyonának vagyonkezelôi
jogát kijelöléssel szerezheti meg – egyebek között – az
önkormányzati közfeladatot átvállaló, az önkormányzat
többségi tulajdonában lévô gazdasági társaság, ha a köz-
feladat ellátását az önkormányzat számára nem üzletsze-
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rû vállalkozási tevékenységként végzi, azzal a feltétellel,
hogy az önkormányzati többségi tulajdon a vagyonkeze-
lési szerzôdés megszûnéséig fennáll. A vagyonkezelôi
jog kijelöléssel kizárólag ingyenesen szerezhetô meg. Az
Áht. és az Ötv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelôen
a vagyonkezelôi jogot kijelölés mellett pályázati úton is
lehet szerezni.

A vagyonkezelôi jog megszerzésének, gyakorlásának
és a vagyonkezelés ellenôrzésének részletes szabályait a
helyi önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia.
A Javaslat vonatkozó §-ai ezen részletszabályokat tartal-
mazzák.

34–38. §-hoz

Az Áht. 105/B. § (4) bekezdése értelmében a fôpol-
gármester tulajdonosi jogkörében ellenôrzést gyakorol a
vagyonkezelô tevékenysége felett. Ennek részletes, mind-
két félre vonatkozó szabályait tartalmazza a Javaslat.

39. §-hoz

A vagyonkezelési szerzôdés megszûnésének részletes
szabályait tartalmazza. A szerzôdés hatálya alá tartozó
vagyontárgyak körének megváltozása esetére a tulajdo-
nos szigorú, határidôhöz kötött bejelentési kötelezettsé-
get ír elô.

40. §-hoz

A Javaslat 40. §-a a vagyonnal való rendelkezés  má-
sik típusába tartozó, az önkormányzat magánjogi jellegû,
piaci részvételét segítô egyéb szerzôdéseire (a „vagyon-
gazdálkodási szerzôdés”-re) vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza. Ezen szerzôdések tartalmát a vonatkozó
jogszabályok (különösen az Ötv. és az Áht.) keretei kö-
zött a felek – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban – sza-
badon állapítják meg azzal, hogy a vagyongazdálkodás-
sal megbízott szervek jogaikat a vagyonrendelet szabá-
lyainak keretei között gyakorolhatják. 

A szakasz szól a vagyongazdálkodási szerzôdés meg-
kötésére vonatkozó tulajdonosi jogkör gyakorlásáról, va-
lamint a vagyongazdálkodással megbízott szerv felé tá-
masztott további szigorú tulajdonosi elvárásokról.

41–42. §-hoz

Az Áht. 108. § (2) bekezdése értelmében az államház-
tartás alrendszereihez tartozó vagyont ingyenesen átru-
házni, továbbá az államháztartás alrendszereinek
követelésérôl lemondani a helyi önkormányzatnál a helyi
önkormányzat rendeletében meghatározott módon és

esetekben lehet. A Javaslat az Áht. rendelkezéseivel
összhangban korlátokat az ingyenes ügyletek jogcímének
és címzettjének meghatározásával ad, s kiterjeszti ezen
szabályozást a vagyon kedvezményes átengedésére is. 

Új eleme a Javaslatnak az, hogy – amellett, hogy lé-
nyegesen egyszerûsíti a korábbi szabályozást – hatáskör,
értékhatár és szavazattöbbség szempontjából világoson
kettéválasztja a vagyonszerzés és –elidegenítés esetkö-
rét, és az utóbbihoz lényegesen szigorúbb követelménye-
ket fûz.

43. §-hoz

A Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat vagyonát érintô
perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére vonat-
kozó hatásköri szabályokat tartalmazza.

44. §-hoz

A behajthatatlan fizetési követelést, illetve az adóssá-
got – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – az ott
meghatározott feltételek teljesülése estén el kell engedni,
illetve le kell írni. A feladat egyrészt intézményi, más-
részt hivatali felelôsségi körbe tartozik azzal, hogy a ren-
deletben elôírt feltételek teljesülését megfelelô módon
bizonyítani kell. A behajthatatlanság tényét – a korábbi
szabályozással összhangban – az önkormányzati szervek
állapítják meg. Tekintettel arra, hogy a tevékenység nagy
felelôsséget és szaktudást igényel, ezt megelôzôen ter-
mészetesen lehetôséget kell teremteni arra, hogy ezek a
nehezen behajtható követelések is értékesíthetôek legye-
nek faktoring cég(ek) részére. Ezt a lehetôséget a jogal-
kotó a Javaslat 44. §-ában teremti meg.

45. §-hoz

A Javaslat – követve a megváltozott, differenciálódó
magasabb szintû jogi szabályozást – a telekalakításra vo-
natkozó részletszabályokat fogalmazza meg.

46. §-hoz

A Javaslat a tulajdonjog változásával nem járó, a
fôvárosi vagyontárgy alkalmi célú igénybevételérôl való
döntés meghozatalát az itt meghatározott esetekben a
fôpolgármester hatáskörébe utalja. Ezen döntésekben
foglalt használati jogok egyrészt az igénybevétel szem-
pontjából idôben korlátozottak, másrészt – a különös
méltánylást igénylô eseteket leszámítva – általában nem
ingyenesek, és nem vonatkoznak az (1) bekezdésben
foglalt vagyontárgyakra.
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47. §-hoz

A fôvárosi önkormányzatot különféle jogcímen (jog-
szabályon, szerzôdésen, határozaton) alapuló elôvásár-
lási jog illeti meg. A döntéshez szükséges pénzügyi fede-
zetének megteremtésére az önkormányzat költségvetési
rendeletében erre a célra külön elôirányzatot hoz létre.

48. §-hoz

Azokban a jelen §-ban példálózó jelleggel felsorolt el-
járásokban, amelyek az ingatlanok tulajdonjogának vál-
tozásával nem járnak – figyelemmel pl. a rövid határidôk
miatti jogvesztés veszélyére – a gyors és egyszerû igény-
érvényesítés feltételeinek megteremtése érdekében, a ko-
rábbi gyakorlattal megegyezôen célszerû az ügyfél joga-
it a fôpolgármesterre telepíteni. A Javaslat ezen jogkört –
a szerzôdés keretein belül – kiterjeszti a vagyonkeze-
lôkre és a vagyongazdálkodással megbízottakra.

49. §-hoz

A Javaslat magasabb szintû jogszabályban említett
önkormányzati feladat hatásköri szabályait rendezi.

50–51. §-hoz

A Javaslat meghatározza az önkormányzati intézmé-
nyek mint vagyonkezelôk jogállására vonatkozó alap-
vetô szabályokat. 

A Javaslat szerint a költségvetési szervek a használa-
tukban lévô vagyon felett korlátozott döntési jogkörrel
bírnak. Ennek oka, hogy mûködésüket elsôsorban az ön-
kormányzati költségvetés finanszírozza. A korlátozott
döntési jogkör részletes szabályait alapvetôen az intéz-
mények és az önkormányzat között kötött vagyonkezelé-
si szerzôdés rendezi. Ennek hiányában, annak megköté-
séig a Javaslat 51. §-ban foglaltak az irányadók.

Az önkormányzati intézmény a hozzá rendelt fôvárosi
tulajdont tekintetében a tulajdonjog egy sajátos részjogo-
sítványával, a használat jogával rendelkezik, amelyre a
Ptk. haszonélvezeti jogra vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni. Az önkormányzati intézmény a használat jo-
gának gyakorlása keretében a tulajdonos irányába hasz-
nálati (bérleti) díj fizetési kötelezettséggel nem tartozik,
azonban a használatában lévô vagyon tulajdonosát ter-
helô kötelezettségeket (közterhek, közüzemi díjak, közös
költség stb.) köteles teljesíteni. 

A önkormányzati intézmény a használatában lévô in-
gatlanokat és ingókat – az alapfeladata sérelme nélkül –
bevételei növelésére fordíthatja. A részletes hatásköri
szabályokat – a vagyonkezelési szerzôdés létrejöttéig – a
Javaslat 51. § tartalmazza.

52. §-hoz

A gazdasági társaságok legfôbb szervének hatásköré-
be tartozó jogait (példálózó jelleggel) a Gt. 141. § tartal-
mazza.

A Javaslat rögzíti azokat a törvény által a társaság
legfôbb szerve hatáskörébe utalt jogokat, amelyeket va-
lamennyi, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
egyszemélyes gazdasági társasággal, illetve közhasznú
társasággal kapcsolatban a Fôvárosi Közgyûlés gyako-
rol. Többszemélyes gazdasági társaság esetében ezen
kérdésekrôl a Fôvárosi Közgyûlésnek elôzetesen dönte-
nie kell, s  ezen döntést a legfôbb szerv ülésén az önkor-
mányzatot képviselô szerv, személy ún. kötött mandátu-
mú a szavazati joggal képviseli. 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(Gt.) 365. § (3) bekezdése értelmében a közhasznú társa-
ság 2007. július 1-jét követô két éven belül társasági
szerzôdése módosításával nonprofit korlátolt felelôsségû
társaságként mûködhet tovább, más nonprofit gazdasági
társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszûnését
határozhatja el. 

A Javaslat (2) bekezdése elsô része felsorolja azokat a
társaság legfôbb szervének hatáskörébe utalt jogait, ame-
lyek tekintetében (a késôbbiekben felsorolt kivételekkel)
a Gazdasági Bizottság önállóan dönt. A bekezdés máso-
dik része az itt, vagy az (1) bekezdésben fel nem sorolt
jogkörök tekintetében a Gazdasági Bizottság a döntést az
illetékes szakbizottság hozzájárulásával gyakorolja.

A (4)–(6) bekezdésekben a Javaslat meghatározza a
(2) bekezdés alóli kivételeket. Az oktatási, kulturális és
egészségügyi ágazatban a nem közgyûlési hatáskörbe
tartozó kérdésekben az illetékes szakbizottság dönt.

53. §-hoz

Az önkormányzat az intézményekkel kötött vagyon-
kezelési szerzôdés mellett – az Áht. és az Ötv. felhatal-
mazása alapján, a vonatkozó jogszabályok és jelen ren-
delet keretei között – a vagyonkezelés másik típusába
tartozó, a közfeladat ellátásához szorosan nem kapcsoló-
dó, az önkormányzat magánjogi jellegû, piaci részvétel-
ét segítô egyéb, vagyonnal kapcsolatos szerzôdéseket (a
„vagyongazdálkodási szerzôdés”-t) köthet. A felhatalma-
zás alapja az Ötv. 64. § (8) bekezdése, amely szerint a
fôvárosi önkormányzat saját vagyonával önállóan gaz-
dálkodik, annak kezelésével más szervet is megbízhat.

A Javaslat tartalmazza a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelô Zrt.-re („Budapesti
Zrt.”) vonatkozó alapvetô rendelkezéseket, döntési jog-
köröket, amelyket a fôvárosi önkormányzattal létrejövô
vagyongazdálkodási szerzôdés alapján, annak keretében
gyakorolhat. 
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54. §-hoz

A Javaslat – a Budapesti Zrt.-hez hasonlóan – tartal-
mazza a Budapest Fôváros Vagyonkezelô Központ Zrt.-
re („BFVK Zrt.”) vonatkozó alapvetô rendelkezéseket,
döntési jogköröket, amelyeket a fôvárosi önkormányzat-
tal létrejövô vagyongazdálkodási szerzôdés alapján, an-
nak keretében gyakorolhat. 

55. §-hoz

A Javaslat – a Budapesti Zrt.-hez s a BFVK Zrt.-hez
hasonlóan – tartalmazza a Fôvárosi Ingatlankezelô és
Mûszaki Vállalkozói Zrt.-re („FIMÜV Zrt.”) vonatkozó
alapvetô rendelkezéseket, döntési jogköröket, amelyeket
a fôvárosi önkormányzattal létrejövô vagyongazdálkodá-
si és/vagy vagyonkezelési szerzôdés alapján, annak kere-
tében gyakorolhat. 

56. §-hoz

A Javaslat a fôvárosi vagyon fogalmán belül külön
kezeli a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában és/vagy
birtokában lévô ingatlan, ingó és portfolió vagyont, to-
vábbá a várományi vagyont. 

Jelen § a portfolió vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával kapcsolatos szabályokról, és a vagyongaz-
dálkodási szerzôdés keretében ellátott portfoliógazdálko-
dási tevékenységrôl rendelkezik.

57. §-hoz

A Javaslat II. részének II. fejezete a Fôvárosi Önkor-
mányzat kiemelt vagyonára, azaz a Javaslat 4. számú
mellékletében meghatározott kiemelt fejlesztések meg-
valósítását szolgáló vagyonára vonatkozó, a Javaslat I.
részében és II. részének II. fejezetében a fôvárosi vagyon
tekintetében meghatározottaktól eltérô rendelkezéseket
egységesen tartalmazza.

A Javaslat 57. §-ában foglalt részletszabályok a ki-
emelt vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorló-
jának kijelölésére, meghatározására vonatkozóan adnak
eligazítást.

58. §-hoz

A § meghatározza a tulajdonosi jogok gyakorlójának
az érintett kiemelt vagyon körébe tartozó vagyontárgy
értéke alapján történô meghatározása esetén alkalmazan-
dó szabályokat.

59. §-hoz

A Javaslat 59. §-a rendelkezik arról, hogy a kiemelt
vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a Kiemelt Fej-
lesztések Bizottsága gyakorolja minden olyan esetben,
amikor azt a Javaslat II. részének II. fejezete nem utalja
a Fôvárosi Közgyûlés hatáskörébe. 

A Javaslat 59. §-a alapján a Kiemelt Fejlesztések Bi-
zottsága jogosult a Fôvárosi Közgyûlés kiemelt vagyon-
nal kapcsolatos döntésének végrehajtása érdekében, a
Fôvárosi Közgyûlés döntésének keretei között a kiemelt
vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára is.

60. §-hoz

A Javaslat szerint a kiemelt vagyon megszerzésével, el-
idegenítésével, megterhelésével, biztosítékul adásával il-
letve forgalomképessége megváltoztatásával kapcsolatos
döntések meghozatalára az érintett kiemelt vagyon forga-
lomképességére illetve értékére tekintet nélkül a Fôvárosi
Közgyûlés jogosult, kivéve a 1,5  milliárd forint értéket el
nem érô, forgalomképes és korlátozottan forgalomképes
kiemelt vagyon megszerzését, elidegenítését, biztosítékul
adását és – annak vagyonkezelésbe adása kivételével –
megterhelését, amelyek tekintetében a tulajdonosi jogokat
a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága gyakorolja.

61. §-hoz

A Javaslat szerint a kiemelt vagyon hasznosításával
kapcsolatos tulajdonosi jogokat – a vagyonkezelô/va-
gyongazdálkodó szerzôdésen alapuló jogai, valamint a
kiemelt fejlesztésû közterületek tekintetében a 10 évet
meghaladó idôtartamú közterület-hozzájárulás kivételé-
vel – az érintett kiemelt vagyon forgalomképességére il-
letve értékére tekintet nélkül a Kiemelt Fejlesztések Bi-
zottsága gyakorolja. 

62. §-hoz

A § a kiemelt vagyonnal illetve a kiemelt fejlesztések
megvalósításával kapcsolatos vagyongazdálkodási szer-
zôdések megkötésének a Javaslat II. része II. fejezetének
a vagyongazdálkodási szerzôdésekre vonatkozó szabá-
lyaitól a kiemelt fejlesztések megvalósításának sajátos-
ságai, így különösen a magánszférával történô fokozot-
tabb mértékû együttmûködés szükségessége által indo-
kolt, részben eltérô szabályait határozza meg.

63. §-hoz 

A Javaslat tartalmazza a kiemelt vagyon körébe tarto-
zó nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiak-
ban: kiemelt helyiség vagy helyiségek) bérbeadására vo-
natkozó szabályokat. 
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A Javaslat 61. §-ával összhangban a kiemelt helyisé-
gek bérbeadásáról a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
dönt, a bérbeadás feltételeit a Javaslat keretei között a
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága vagy vagyonkezelési il-
letve vagyongazdálkodási szerzôdés esetén – a szerzôdés
keretei között – a vagyonkezelô illetve a vagyongazdál-
kodással megbízott határozza meg. 

64–67. §-hoz 

A Javaslat meghatározza a kiemelt helyiségek bérbe-
adásának feltételeit, így különösen a bérleti díj indexálá-
sára, a bérleti díj keletkezésével illetve megszûnésével
kapcsolatos fizetési kötelezettségekre, illetve a bérbeadói
hozzájárulás eseteire vonatkozó szabályokat.

68. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy a kiemelt fejlesztések megvaló-
sítása szükségszerûen magában foglalja a Fôvárosi Ön-
kormányzat tulajdonában álló közterületek fejlesztését
is, ezért elengedhetetlen fontosságú ezen közterületek
használata vonatkozásában az adott kiemelt fejlesztés te-
kintetében meghatározott követelmények érvényesülését
az adott kiemelt fejlesztéssel érintett egyéb fôvárosi va-
gyontárgyakra is vonatkozó egységes szabályozással biz-
tosítani.

A Javaslat 68. §-a biztosítja, hogy a kiemelt fejleszté-
sek megvalósításával érintett közterületek (kiemelt fej-
lesztésû közterületek) rendeltetésétôl eltérô használatára
kizárólag a kiemelt fejlesztések megvalósításához szük-
séges mértékben vagy a Javaslat 69. §-a alapján a jelen-
leg hatályos szabályozás szerint kerülhessen sor.

69. §-hoz 

A Javaslat szerint a kiemelt fejlesztésû közterületek
rendeltetésétôl eltérô használata, azaz ezek tekintetében
a közterült-használati hozzájárulás megadása kérdésében
10 évet elérô vagy meghaladó idôtartam esetén a
Fôvárosi Közgyûlés, 10 évet el nem érô idôtartam esetén
a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága dönt.

A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága a kiemelt fejleszté-
sû közterületek kiemelt fejlesztések megvalósításával
kapcsolatos, 10 évet el nem érô idôtartamú használata
kérdésében önállóan dönt, kivéve – a Javaslat 49. § 
(1) bekezdés a) pontjával összhangban – a Javaslat 69. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetet. 

A kiemelt fejlesztésû közterületek nem kiemelt fej-
lesztések megvalósításával kapcsolatos, rendeltetésétôl
eltérô használata a Javaslat szerint abban kizárólag a Ja-
vaslat 69. § (2)–(3) bekezdésiben meghatározott célokra
és abban az esetben lehetséges, ha az nem akadályozza
az érintett kiemelt fejlesztés megvalósítását. Ezekben az

esetekben a kiemelt fejlesztésû közterületek vonatkozá-
sában közterület-használati hozzájárulást a Kiemelt Fej-
lesztések Bizottsága a (2) bekezdésben meghatározott
célokra a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
elôzetes hozzájárulásával, a (3) bekezdésben meghatáro-
zott célokra az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-
ság javaslatára adhat.

70. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy a Javaslat 68. §-ához fûzött in-
doklás miatt a Javaslat 87. § (2) bekezdése alapján a ki-
emelt fejlesztésû közterületek kiemelt fejlesztések meg-
valósításával kapcsolatos használatára a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévô közterületek használatáról és
rendjérôl szóló 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet ha-
tálya nem terjed ki, a Javaslat 70. §-a meghatározza a ki-
emelt fejlesztésû közterületek 68. § (1) bekezdése szerin-
ti használatára vonatkozó szerzôdés kötelezô tartalmi
elemeit.

71. §-hoz 

A § meghatározza a kiemelt portfolió vagyon, azaz a
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Va-
gyonkezelô Zrt-ben valamint a létesítô okiratuk (alapító
okiratuk, társasági szerzôdésük, alapszabályuk) szerint
elsôdlegesen kiemelt fejlesztések részben vagy egészben
történô megvalósítása céljából a Fôvárosi Önkormányzat
közvetlen részesedésével mûködô gazdasági társaságok-
ban (kiemelt társaságok) a Fôvárosi Önkormányzat tulaj-
donát képezô forgalomképes részesedés feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásának a szabályait, valamint a
Kiemelt Fejlesztések Bizottságának a kiemelt portfolió
vagyont érintô portfoliógazdálkodási tevékenység ellen-
ôrzésével kapcsolatos feladatait.

72. §-hoz 

A § meghatározza a kiemelt társaságokban a Fôvárosi
Önkormányzat tagsági (részvényesi) jogai gyakorlásának
a szabályait.

73. §-hoz 

A § meghatározza a kiemelt vagyon körébe tartozó in-
gatlanokat érintô telekalakításra vonatkozó szabályokat.
A Javaslat II. részének II, fejezete alapján a kiemelt va-
gyon körébe tartozó ingatlanokat érintô telekalakítási eljá-
rásokban a § (2) bekezdése alapján a Fôvárosi Közgyûlés
részére fenntartott döntési jogok kivételével a tulajdonosi
jogokat a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága gyakorolja.
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74. §-hoz 

A Javaslat a 60. §-al összhangban határozza meg a tu-
lajdonosi jogok gyakorlásának szabályait a kiemelt fej-
lesztésekhez kapcsolódó, a Fôvárosi Önkormányzatot bár-
milyen jogcímen megilletô elôvásárlási jog tekintetében.

75. §-hoz 

A Javaslat meghatározza a Fôvárosi Önkormányzat
kiemelt vagyonát érintô perbeli vagy peren kívüli egyez-
ség megkötésére vonatkozó hatásköri szabályokat.

76. §-hoz 

A Javaslat meghatározza a Fôvárosi Önkormányzat
kiemelt vagyonnal vagy a kiemelt fejlesztések megvaló-
sításával kapcsolatos, behajthatatlannak nem minôsülô
követelésérôl való teljes vagy részbeni lemondásra vo-
natkozó hatásköri szabályokat.

77. §-hoz 

A Javaslat meghatározza a Fôvárosi Önkormányzat ki-
emelt vagyonával kapcsolatos, a javaslat II. részének I. fe-
jezetében meghatározottaktól részben eltérô szabályait.

78. §-hoz 

A Javaslat a 22. § (2) bekezdésével összhangban meg-
határozza azokat az eseteket, amelyekben az Áht.
elôírásán alapuló versenyeztetés követelményének köz-
beszerzési eljárásban történô érvényesülésére tekintettel
a közbeszerzési eljárás lefolytatása is versenyeztetésnek
minôsül.

79–84. §-hoz 

A Javaslat részletesen meghatározza a kiemelt va-
gyont érintô zárkörû versenyeztetésnek a 23. § (2) bekez-
désében meghatározottak mellett alkalmazható olyan
módját, amely biztosítja az Áht. elôírásán alapuló verse-
nyeztetés követelményének piaci viszonyok közötti érvé-
nyesülését.

84. §-hoz 

A Javaslat szerint a kiemelt fejlesztések tekintetében,
a mindenkori közösségi értékhatárt el nem érô mértékû
közbeszerzési eljárásokkal (ideértve a lebonyolító és a
független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztá-
sára irányuló eljárásokat is) kapcsolatos valamennyi kér-
désben, így különösen az eljárás elôkészítésével, elôter-
jesztésével, megindításával és eredménye kihirdetésével
kapcsolatosan a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága önálló-
an dönt.

A Javaslat biztosítja a 3. számú melléklet egyidejû
módosításával a Kbt. szerinti kizárólagos jog alapíthatá-
sát a kiemelt társaságok részére a vagyongazdálkodási
szerzôdésben meghatározott, kiemelt fejlesztésekkel
kapcsolatos szolgáltatások körében.

85. §-hoz

A Javaslat a kihirdetéshez képest késôbbi idôpontot je-
löl meg a hatálybalépésre, ami lehetôvé teszi, hogy a ren-
delet elôírásait az érdekelt szervek és személyek tartalmi-
lag megismerjék és elsajátítsák, illetve a belsô intézkedé-
sek kiadásáról a fôpolgármester gondoskodhasson. 

A Javaslat hatálybalépésével egyidejûleg hatályon kí-
vül kell helyezni számos olyan fôvárosi rendeletet, amely
a korábbi vagyonrendeletet, a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendeletet módosította, és jelenleg hatályos.

A Javaslat hatálybalépésével egyidejûleg szükséges
módosítani a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet azon rendelkezéseit is, amelyek a korábbi va-
gyonrendeletet, a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
hatásköri és egyéb szabályain alapulnak.

A Javaslat hatálybalépését követôen felül kell vizsgál-
ni, és az új vagyonrendelet rendelkezéseihez kell igazíta-
ni, meg kell kötni az új vagyonkezelési szerzôdéseket. 

86. §-hoz

A Javaslat a 2. § (2) bekezdésére tekintettel szükséges
rendelet-módosításokat tartalmazza.

87. §-hoz

A Javaslat a rendeletben használt kifejezések definícióját
tartalmazza.
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1. számú melléklet a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei

I. A vagyonkimutatással szemben támasztott jogszabályi követelmények

A Fôvárosi Önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni és teljesí-
teni az elôírt adatszolgáltatást (1991. évi XXXIII. törvény 42. §).

Az ingatlan vagyon nyilvántartását és az adatszolgáltatás rendjét a módosított 147/1992. (IX. 6.) Korm. rendelet, míg
az összvagyon nyilvántartását és kimutatását a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény, illetve az államháztartás szerve-
zetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többszörösen módosított 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet szabályozza.

A fôvárosi vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A va-
gyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell kimutatni [Ötv. 78. § (2) bekezdése és a többszö-
rösen módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a].

A vagyonkimutatással szemben követelmény, hogy az egyezôség fennálljon az éves költségvetési beszámoló könyv-
viteli mérlegében kimutatott értékadatokkal, valamint az önkormányzati ingatlankataszterben szereplô és megfeleltethetô
adatokkal, de nem helyettesíti a számviteli törvény elôírásai szerint készítendô mérleget alátámasztó leltárt.

II. A vagyonkimutatás tartalma

A vagyonkimutatásban a fôvárosi tulajdonban lévô vagyont a rendeletben meghatározott vagyoncsoportok szerint az
alábbi adatokkal jellemezve kell számba venni.

A vagyonkimutatás kötelezô tartalmi elemei

1. A vagyonkimutatás 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a szerinti tartalma

1.1.    Forgalomképtelen törzsvagyon
1.1.1. Forgalomképtelen immateriális javak, tárgyi eszközök, amely tartalmazza:

– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és felsze-
reléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket, tárgyi esz-
közök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerin-
ti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait. 

1.1.2. Forgalomképtelen üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök, amely tartalmazza:
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a

Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkor-
mányzatok értékadatait.

1.2.    Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak és tárgyi eszközök

– Immateriális javak, tárgyi eszközök a költségvetési intézmények használatában, amely tartalmazza:
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és fel-

szereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket, tár-
gyi eszközök értékhelyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

– Immateriális javak, tárgyi eszközök a Fôpolgármesteri Hivatal fenntartásában, kezelésében, használatában,
amely tartalmazza:
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és fel-

szereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket, tár-
gyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egy-
ségei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
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1.2.2. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök
– Befektetett pénzügyi eszközök a költségvetési intézményeknél, amely tartalmazza:

– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,
hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhe-
lyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

– Befektetett pénzügyi eszközök a Fôpolgármesteri Hivatalnál, amely tartalmazza:
– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,

hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhe-
lyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontás-
ban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.2.3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve va-
gyonkezelésbe vett eszközök

– Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök a költségvetési intézményeknél, amely tartalmazza:
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket az intézmények mérlegében kimu-

tatott értéken, ágazatra összesítve.
– Fôpolgármesteri Hivatal nyilvántartásában lévô üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, va-

gyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, amely tartalmazza:
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a

Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkor-
mányzatok értékadatait.

1.2.4. Forgóeszközök, amely tartalmazza:
– készleteket, követeléseket, értékpapírokat, pénzeszközöket, egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat a

Fôpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön ki-
emelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.3.   Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
1.3.1. Forgalomképes immateriális javak, tárgyi eszközök, amely tartalmazza:

– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és fel-
szereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket, tár-
gyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egy-
ségei szerinti bontásban.

1.3.2. Forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök, amely tartalmazza:
– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,

hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhe-
lyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontás-
ban.

1.3.3. Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe
vett eszközök, amely tartalmazza:

– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a
Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.4. Kötelezettségek, amely tartalmazza:
– hosszú lejáratú kötelezettségeket, rövid lejáratú kötelezettségeket, egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat

a Fôpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön ki-
emelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.5. A Vagyonkimutatás mérleg szerinti adatainak összesítése
– az elôzô pontokban részletezett adatok, Fôvárosi Önkormányzat szintjén összesítve.

1.6.    Egyéb kimutatások
1.6.1. A „0”-ra leírt, de használatban lévô, illetve használaton kívüli eszközök állománya

– immateriális javakat, ingatlanokat és kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket, jármû-
veket, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket mennyiség, bruttó értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal és
az intézmények adatainak ágazati szintû összesítésével.

1.6.2. Érték nélkül nyilvántartott eszközök
– Levéltári anyagok az anyag mennyiségének fm-ben való feltüntetésével.
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– Tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga
– az anyag megnevezését, anyagmennyiségét fm-ben való feltüntetéssel.

– Muzeális gyûjtemény és emlék, amely tartalmazza:
- a muzeális gyûjteményeket tárgycsoportonként, megnevezésének, mennyiségének (db) feltüntetésével.
1.6.3. A mérlegben értékkel nem szereplô kötelezettségek, amely tartalmazza:

– Kezesség, illetve garanciavállalásokkal kapcsolatos függô kötelezettségek tételesen, a kötelezettségvállaló
megnevezése, a kötelezettségvállalás tárgya, összege, kezdete és lejárata, valamint a kapcsolódó testületi dön-
tés számának feltüntetésével.

2. Az ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok részletezése

2.1.    Forgalomképtelen ingatlanok
2.1.1. Helyi közutak és mûtárgyaik, valamint tartozékaik és az egyéb közterületek

– a helyi közutakat és az egyéb közterületeket a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület,
tulajdoni hányad, út hossza, bruttó és nettó érték feltüntetésével, az önálló helyrajzi számhoz nem rendelhetô
kerékpárutakat, az aktivált „kis korrekciókat” (osztott gyalogos átkelôhely, felhajtásgátló oszlopok stb. létesí-
tése), parkolókat bruttó és nettó érték feltüntetésével

– idegen tulajdonban lévô útingatlanok aktivált felújítását a vagyongazdálkodó, valamint az összesített bruttó és
nettó érték feltüntetésével

– a mûtárgyak közül a hidakat és felüljárókat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy sor-
szám, szerkezeti hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével

– az aluljárókat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, bruttó és nettó ér-
ték feltüntetésével.

2.1.2. Terek és parkok
– köztereket a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, bruttó és net-

tó érték feltüntetésével
– zöldfelülettel rendelkezô tereket a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni há-

nyad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– épített közparkokat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfe-

lület, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– kiemelt fasorokat a vagyongazdálkodó, cím, mennyiség, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– idegen ingatlanon végzett aktivált zöldfelületi beruházások értékét a vagyongazdálkodó, cím, beruházás száma,

bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.1.3. Vizek és vízi közmûnek nem minôsülô közcélú vízi létesítmények

– vizek közül a kisvízfolyásokat és központi kezelésû árkokat tájegységenként, a vagyongazdálkodó, az
üzemeltetô, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, teljes hossz, bruttó és nettó ér-
ték feltüntetésével

– a fôvárosi dunai árvízvédelmi vonalakat tájegységenként, fôvédvonalanként, a vagyongazdálkodó, az
üzemeltetô, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, teljes hossz, bruttó és nettó érték feltünteté-
sével

2.1.4. Komp- és révátkelôhelyek, hajózást kiszolgáló létesítményekkel együtt
– a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés,

kiszolgáló létesítmények, valamint a bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.1.5. Egyéb forgalomképtelen ingatlan vagyon

– tulajdonjogilag rendezetlen forgalomképtelen ingatlanokat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi
szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével

– egyéb forgalomképtelen ingatlanokat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdo-
ni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.    Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok
2.2.1. Közmûvek

– a közmûveket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni há-
nyad, rendeltetés, bruttó és nettó érték feltüntetésével

2.2.2. Sportpályák és sportcélú létesítmények
– a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés,

építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
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2.2.3. Köztemetôk
– a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, építési öve-

zet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.2.4. Erdôk

– a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, terület, bruttó és net-
tó érték feltüntetésével

2.2.5. Önkormányzati költségvetési szervek használatában lévô ingatlanvagyon
– a vagyonkezelô, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, brut-

tó és nettó érték feltüntetésével
– köztéri szobrokat és mûalkotásokat a vagyonkezelô, a település, helyrajzi szám, felállítás helye és ideje, meg-

nevezés, jelleg, alkotó, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.2.6. Nonprofit és egyéb szervezetek használatában, üzemeltetésében lévô, valamint az   egyéb ingatlanok

– a nonprofit és egyéb szervezetek vagyonkezelésében, használatában lévô ingatlanokat a vagyonkezelô/vagyon-
gazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és
nettó érték feltüntetésével

– trafóval rendelkezô, megkötéssel hasznosítható, korlátozottan forgalomképes ingatlanokat a vagyonkezelô/va-
gyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, brut-
tó és nettó érték feltüntetésével

– korlátozottan forgalomképes nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyont a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az
üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám,
bruttó és nettó érték feltüntetésével

– az egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím,
helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével

2.2.7. Helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai
– helyi közforgalmú vasúti pályát és tartozékait a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, a cím, hely-

rajzi szám vagy sorszám, a terület, a tulajdoni hányad, a vasúti pálya hossza, a bruttó és nettó érték feltünteté-
sével

2.2.8. Ingatlanokhoz kapcsolódó korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok, valamint az idegen tulajdonban lévô
ingatlanon végzett beruházások és felújítások értéke
– önkormányzati költségvetési szervek használatában álló ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogokat és

az idegen tulajdonban lévô ingatlanon végzett beruházások és felújítások értékét a vagyonkezelô/vagyongaz-
dálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó ér-
ték feltüntetésével

– egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogokat és az idegen tulajdonban
lévô ingatlanon végzett beruházások és felújítások értékét a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi
szám, terület, használat jogcíme, rendeltetés, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével

2.2.9. Önkormányzati költségvetési szervek által kezelt tartós részesedések, értékpapírok (Fôpolgármesteri Hivatal nélkül)
– intézmények által kezelt tartós részesedéseket, és egyéb értékpapírokat, intézményenként, a részesedés fajtája,

alaptôke, törzstôke, alapítói vagyon, a részesedési arány, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték
feltüntetésével

2.2.10. E rendelet 2. számú melléklete szerinti gazdasági társaságokban, vagy közhasznú társaságokban lévô önkormány-
zati részesedések

– korlátozottan forgalomképes részvényeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptôke, részese-
dési arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték, igazgatósági és felügyelôbi-
zottsági tagok feltüntetésével

– korlátozottan forgalomképes üzletrészeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstôke, részese-
dési arány, üzletrészfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték, felügyelôbizottsági tagok fel-
tüntetésével

2.3.    Forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok
2.3.1. Forgalomképes ingatlanok

– nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyont a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám,
terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével

– a közüzemi vállalatoktól elvont lakásvagyont a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyraj-
zi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték fel-
tüntetésével
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– lakásépítésre elôkészített és egyéb földterületeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi szám, te-
rület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével

– beépítetlen földterületeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tu-
lajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével

– idegen tulajdonú felépítménnyel beépített ingatlanokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi
szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével

– egyéb forgalomképes ingatlanokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, te-
rület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével

2.3.2. Ingatlanokhoz kapcsolódó forgalomképes vagyoni értékû jogok, valamint az idegen tulajdonban lévô ingatlanon
végzett beruházások és felújítások értéke
– ingatlanokhoz kapcsolódó forgalomképes vagyoni értékû jogokat és az idegen tulajdonban lévô ingatlanon vég-

zett beruházások és felújítások értékét a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi szám, terület, hasz-
nálat jogcíme, rendeltetés, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével

2.3.3. Forgalomképes tartós részesedések
– forgalomképes tartós részvényeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a megnevezés, alaptôke, részesedési

arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével
– forgalomképes tartós üzletrészeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a megnevezés, törzstôke, részesedési

arány, üzletrészfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével
2.3.4. Forgalomképes egyéb értékpapírok

– a tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, megnevezés, mennyiség,
értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével

– a forgóeszközök között szereplô értékpapírokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, megnevezés, mennyiség,
értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével

2.4. Ingatlanok, részesedések és az egyéb értékpapírok (2. fejezet) összesítése
– szervezeti egységenként, forgalomképesség szerint a 2. fejezet értékadatainak összesítése

2.5. Egyéb tájékoztató adatok
A vagyonkimutatásba kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévô vagyontárgyak vehetôk fel. Korábban értékesített

vagy bármilyen más jogcímen önkormányzati tulajdonból kikerült vagyon csak „tájékoztatás” címszóval elkülönítetten
szerepelhet.

A tájékoztató adatokat forgalomképesség szerinti bontásban kell összeállítani úgy, hogy tartalmazzák a világörökség-
re, védett természeti területekre, mûemlékekre, valamint a középületekre vonatkozó összefoglaló adatokat is.

Mellékletek:
– helyiségek jegyzéke
– lakások jegyzéke
Helyrajziszám-mutató

3. Egyéb rendelkezések

A vagyonkimutatást, a Fôvárosi Közgyûlés határozathozatalát követôen, meg kell küldeni a Szakkönyvtárnak és az
Ügyfélszolgálati Irodának.

Az idegen tulajdonban lévô ingatlanokon végzett beruházások, felújítások könyvviteli mérlegben kimutatott, aktivált
értékét elkülönítetten kell szerepeltetni.

A vagyonkimutatás mellékleteként be kell mutatni a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek jegyzékét, amelyeket a vagyonkimutatástól függetlenül a Fôpolgármesteri Hivatal szervezeti
egységei külön is nyilvántartanak. Tartalmaznia kell továbbá a helyiségek tekintetében egyenként a használat jogcímét,
a bármilyen jogcímen használó megnevezését, a használat ellenértékének, díjának havi mértékét.

A vagyonkimutatás megjegyzés rovataiban kell feltüntetni minden olyan egyéb tényt vagy adatot, ami a vagyontárgy
értékénél, hasznosításánál stb. kiemelt jelentôséggel bír, így különösen a terheket.

Egy vagyontárgyat több helyen is fel lehet tüntetni, de ebben az esetben – a helyrajziszám-mutatóban – utalni kell a
vagyonkimutatásban lévô elôfordulási helyére.

Amennyiben egy helyrajzi szám alatt föld, telek, épület, építmény stb. is szerepel a vagyonkimutatás 2. fejezetében,
egy ingatlanként kell kezelni az értékadatok összesítése mellett.

A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.
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2. számú melléklet a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

Önkormányzati társaságok

– Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelô Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (Budapesti
Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.)

– Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (Budapest Film Zrt.)
– Budapest Fôváros Vagyonkezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (BFVK Zrt.)
– Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (Budapest Gyógyfürdôi Zrt.)
– Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (BKV Zrt.)
– Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
– Budapesti Vidám Park Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
– Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 
– Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.)
– Fôvárosi Gázmûvek Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (FôGÁZ Zrt.)
– Fôvárosi Ingatlankezelô Mûszaki Vállalkozói Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (FIMÛV Zrt.)
– Fôvárosi Kertészeti Nonprofit Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (FôKERT Nonprofit Zrt.)
– Fôvárosi Közterület-fenntartó Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság. (FKF Zrt.)
– Budapesti Távhôszolgáltató Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (FôTÁV Zrt.)
– Fôvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (Fôvárosi Vízmûvek Zrt.)
– BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelôsségû Társaság (BDK Kft.)
– BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelôsségû Társaság (BKSZT Kft.).
– ENVIRODUNA Beruházás Elôkészítô Korlátolt Felelôsségû Társaság (ENVIRODUNA Kft.)
– FÔKÉTÜSZ Fôvárosi Kéményseprôipari Korlátolt Felelôsségû Társaság (FôKÉTÜSZ Kft.)
– FTSZV Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelôsségû Társaság (FTSZV Kft.)
– PARKING Szervezô, Fejlesztô és Tanácsadó Korlátolt Felelôsségû Társaság (PARKING Kft.)
– BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság (BTH Budapesti Turisztikai Kht.)
– Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Közhasznú Társaság
– FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaság (FKFSZ Kht.)
– IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Közhasznú Társaság (IL-Net Kht.)
– Vízkutató  Területhasznosító Korlátolt Felelôsségû Társaság
– Studió Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Közhasznú Társaság (Studió Metropolitana Kht.)
– BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképzô Központ Közhasznú Társaság (BeTISZK Kht.)
– ÉPTISZK Észak Pesti Társégi Integrált Szakképzô Központ Közhasznú Társaság (ÉPTISZK Kht.)
– FOK Fôvárosi Oktatástechnológiai Központ Közhasznú Társaság (FOK Kht.)
– Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság (Budapesti Fesztiválközpont Kht.
– József Attila Színház Közhasznú Társaság (József Attila Színház Kht.)
– Madách Színház Közhasznú Társaság (Madách Színház Kht.)
– Mikroszkóp Színpad Közhasznú Társaság (Mikroszkóp Színpad Kht.)
– Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô Központ Közhasznú Társaság (Petôfi Csarnok Kht.)
– Szabad Tér Színház Közhasznú Társaság (Szabad Tér Színház Kht.)
– Thália Színház Közhasznú Társaság (Thália Színház Kht.)
– Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Közhasznú Társaság (Trafó Kht.)
– Új Színház Közhasznú Társaság (Új Színház Kht.)
– Vidám Színpad Színházmûvészeti Közhasznú Társaság (Vidám Színpad Kht.)
– EREK Együtt a Régió Egészségéért Közhasznú Társaság (EREK Kht.),
– Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Közhasznú Társaság, 
– Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság,
– Fôvárosi Központi Egészségügyi Beszerzô és Szervezô Korlátolt Felelôsségû Társaság, (FEBESZ Kft.)
– mindazon gazdasági és közhasznú társaság, amelyben a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik.
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3. számú melléklet a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

Kizárólagos joggal rendelkezô önkormányzati társaságok

1. Az önkormányzati vagyon értékbecslésének és társasági üzleti részesedés értékelésének elkészítése tekintetében:
– a BFVK Zrt. (kivéve a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. által hasznosított fôvárosi vagyon ér-

tékbecslésének és társasági üzleti részesedése értékelésének elkészítése tekintetében),
– a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti Város-

fejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fôvárosi vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó
szerzôdésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

2. Az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt gazdasági és közhasznú társaságok szolgáltatási és gazdasági tevé-
kenységének – az e rendelet 52. § (3) bekezdésében meghatározott alapítói döntések megalapozása érdekében készítendô
– szakértôi értékelése tekintetében:

– a BFVK Zrt. (kivéve a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. tekintetében),
– a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti Város-

fejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fôvárosi vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó
szerzôdésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

3. A fôvárosi vagyon hasznosításához, vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítására:
– a BFVK Zrt. (kivéve a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. és a FIMÛV Zrt. által a fôvárosi va-

gyon tekintetében lebonyolítandó versenyeztetési eljárást),
– a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti Város-

fejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött önkormányzati vagyon hasznosítására és kezelésére vonatko-
zó szerzôdésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

– a FIMÛV Zrt. (a Budapest Fôváros Önkormányzata és a FIMÛV Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási
szerzôdésben megjelölt vagyon hasznosítása vonatkozásában).

– az FKFI Fôvárosi Közterület-fenntartó és Ingatlankezelô Korlátolt Felelôsségû Társaság (a Budapest Fôváros Ön-
kormányzata és az FKFI Fôvárosi Közterület-fenntartó és Ingatlankezelô Korlátolt Felelôsségû Társaság között lét-
rejött vagyongazdálkodási szerzôdésben megjelölt vagyon hasznosítása és értékesítése vonatkozásában).

4. A forgalomképes fôvárosi portfolió vagyonnal való gazdálkodás tekintetében:
– BFVK Zrt. (kivéve a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.-részvényekbôl álló portfolió vagyon te-

kintetében),
– a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti Város-

fejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fôvárosi vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó
szerzôdésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

5. A fôvárosi ingó és ingatlanvagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve a vagyontárgyak ôrzésérôl,
üzemeltetésérôl való gondoskodást, a vagyont érintô beruházási, felújítási feladatok ellátását,  a vagyon értékesítésének,
illetve hasznosításának lebonyolítását (különösen az értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés-elôkészítésben és
szerzôdéskötésben való közremûködést) : 

– a BFVK Zrt. (a Fôvárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási szerzôdésben megje-
lölt vagyon értékesítésének lebonyolítása vonatkozásában, a hasznosítás lebonyolítása kivételével),

– a FIMÜV Zrt. (a Fôvárosi Önkormányzat és a FIMÜV Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási szerzôdésben meg-
jelölt vagyon hasznosításának lebonyolítása, a vagyon ôrzésérôl, üzemeltetésérôl való gondoskodás, a vagyont érin-
tô beruházási, felújítási feladatok ellátása vonatkozásában, az értékesítés lebonyolítása kivételével),

– az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (a Fôvárosi Önkormányzat és
a Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában lévô, Budapest IV. kerületében talál-
ható ingatlanok fejlesztése vonatkozásában),

– a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti Város-
fejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási szerzôdésben Fejlesztési Területként
megjelölt vagyon fejlesztése, értékesítése, elidegenítése, hasznosítása, a vagyon ôrzésérôl, üzemeltetésérôl való
gondoskodás, a vagyont érintô beruházási, felújítási feladatok ellátása vonatkozásában).

– az FKFI Fôvárosi Közterület-fenntartó és Ingatlankezelô Korlátolt Felelôsségû Társaság ( a Budapest Fôváros Ön-
kormányzata és az FKFI Fôvárosi Közterület-fenntartó és Ingatlankezelô Korlátolt Felelôsségû Társaság között lét-
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rejött vagyongazdálkodási szerzôdésben megjelölt vagyon értékesítése, hasznosításának lebonyolítása, a vagyon
ôrzésérôl, üzemeltetésérôl való gondoskodás, a vagyont érintô beruházási, felújítási feladatok ellátása vonatkozásá-
ban).

6. A fôvárosi ingatlanvagyon vagyonkezelése tekintetében, az általuk kezelt vagyon vonatkozásában:
– a BFVK Zrt. ,
– a FIMÛV Zrt.,
– az FKF Zrt.,
– az FKFSZ Kht.,
– a FÔKERT Nonprofit Zrt.,
– a PARKING Kft. (a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô, közcélra hasznosított közterületen kívüli parkolók,

valamint Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet
29. § -ában meghatározott ôrzött, fizetô P+R várakozóhelyek tekintetében, továbbá a 3. számú melléklet idôtartam
korlátozás nélküli területek XIII. kerületi felsorolás 4. francia bekezdésében foglalt terület vonatkozásában),

– a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti Város-
fejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fôvárosi vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó
szerzôdésben Fejlesztési Területként megjelölt ingatlanok vonatkozásában).

7. A Budapest Fôváros Önkormányzata fenntartásában mûködô egészségügyi szolgáltatóknál felmerülô, a Kbt.-ben
megállapított nemzeti értékhatár 50%-át elérô, illetve meghaladó értékû, az egészségügyi szolgáltató tevékenység teljes
körû ellátásához szükséges áru és szolgáltatás beszerzése tekintetében: Fôvárosi Központi Egészségügyi Beszerzô és
Szervezô Kft.

8. Az e rendelet 5. § c) pontjában meghatározott korlátozottan forgalomképes közmûvagyon körébe tartozó Budapes-
ti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése tekintetében: a BKSZT Kft.

9. A fôvárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelmérôl, használatáról, fenntartásáról és
fejlesztésérôl szóló 10/2005. (III. 8.) Fôv. Kgy. rendelet 8. §-ában a FôKERT Nonprofit Zrt. részére meghatározott köz-
szolgáltatási feladatok ellátásának mûszaki ellenôrzése tekintetében: a FIMÛV Zrt.

10. A vasúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés r) és z/2)
pontjából adódó feladatok, valamint Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv.
Kgy. rendelet 7. §-ában és 10-13. §-aiban foglalt feladatok ellátásában való közremûködés tekintetében: a PARKING Kft. 

11. A Fôvárosi Önkormányzat és a PARKING Kft. között létrejött közszolgáltatási szerzôdésben meghatározott ingat-
lanokon felszín alatti és felszíni parkolók üzemeltetése, ôrzése, karbantartása, a parkolókat érintô beruházás, felújítás le-
bonyolítása, valamint a közszolgáltatási szerzôdésben meghatározott ingatlanokon felszín alatti és felszíni parkolók léte-
sítésére vonatkozó beruházás (beleértve minden esetben az ezekhez kapcsolódó térrendezést is) lebonyolítása tekinteté-
ben: a PARKING Kft.

12. A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (4) alapján a
fôváros közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése
tekintetében:az FKF Zrt.

13. A köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján
a köztemetôk és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetésérôl, valamint az ott folyó temetkezési és a rendelet szerinti
egyéb tevékenységek végzése – kegyeleti közszolgáltatási szerzôdés alapján és keretein belül –,  tekintetében: a Buda-
pesti Temetkezési Intézet Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság.

14. A Budapest fôváros közterületein a taxiállomások létesítésérôl, használatának és üzemeltetésének rendjérôl szóló
59/1999. (XI. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Budapest közterületein lévô taxiállomások létesíté-
sével, fenntartásával, mûködtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében: a Fôvárosi Taxiál-
lomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Közhasznú Társaság.
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15. A fôvárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelmérôl, használatáról, fenntartásáról
és fejlesztésérôl szóló 10/2005. (III. 8.) Fôv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendeletben foglalt, az Ötv. 8. §
(1) bekezdésében és a 63/A. § l) pontja szerinti közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében: a FôKERT Nonprofit Zrt.

16. Budapest Fôváros Önkormányzata költségvetési szervei beruházási és felújítási munkái lebonyolítása, a kapcsoló-
dó mûszaki szaktanácsadás és mûszaki ellenôrzés tekintetében: a FIMÛV Zrt.

17. Az SZMSZ-ben a Fôvárosi Közgyûlés Kiemelt Fejlesztések Bizottsága hatáskörébe tartozó projektek lebonyolítá-
sa, a kapcsolódó mûszaki szaktanácsadás és mûszaki ellenôrzés tekintetében: a FIMÛV Zrt. (kivéve a Budapest Fôváros
Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. között létrejött fôvárosi vagyon hasznosításá-
ra és kezelésére vonatkozó szerzôdésben Fejlesztési Területként megjelölt vagyon vonatkozásában).

18. A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján Budapest fôváros közigazgatási területén a kéményseprô-ipari közszolgáltatás teljesítése tekintetében: a
FôKÉTÜSZ Fôvárosi Kéményseprôipari Korlátolt Felelôsségû Társaság.

19. A települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési fo-
lyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet alapján
Budapest fôváros területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére
kizárólagosan jogosult hulladékkezelô a Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

20. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint a 63/A § d) pontja alapján
a fôvárosi önkormányzat kötelezô közvilágítási feladatainak ellátása, valamint a karácsonyi díszvilágítás megvalósítása
tekintetében a Budapesti Dísz, és Közvilágítási Kft.

21. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint a 63/A § d) pontja alapján
a Fôvárosi Önkormányzat kötelezô, a víz- és egészséges ivóvíz biztosítására vonatkozó feladatainak ellátása tekintetében
a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.

22. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A § d) pontja alapján a fôvárosi önkormányzat
kötelezô távhôszolgáltatási feladatainak ellátása tekintetében a Fôvárosi Távhôszolgáltató Zrt.

23. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A § d) pontja alapján a fôvárosi önkormányzat
kötelezô csapadék- és szennyvízelvezetési feladatainak ellátása tekintetében a Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.
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4. számú melléklet a 75 /2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

Kiemelt fejlesztések

– Városháza tömb fejlesztése: a Budapest V. kerület Károly körút–Gerlóczy utca–Városház utca–Bárczy István utca
által határolt tömb, valamint a tömbhöz tartozó, a Károly körút–Deák tér–Erzsébet tér a Gödörrel–Szervita tér–Petôfi
Sándor utca–Kamermayer tér által határolt terület, a területet lehatároló közterületeket (utcákat, utakat, tereket stb. is be-
leértve.)

– Városligeti Mûjégpálya rekonstrukciója: a Budapest XIV. kerület Városliget 29732/1 helyrajziszámon lévô Városli-
geti mûjégpálya és Városligeti Tó pálya és épület rekonstukciójához kapcsolódó terület

– Közraktárak épületegyüttes fejlesztésének megvalósítása: a Budapest IX. kerület Fôvám tér–Közraktár utca–Nehru
park és a Duna által határolt terület, a területet lehatároló közterületeket (utcákat, utakat, tereket, parkokat és a Duna par-
tot) is beleértve.

– Óbudai Gázgyár fejlesztése: Budapest III. kerület Sujtás utca–Záhony utca–Jégtörô utca–Dunapart–Esztergomi 
vasútvonal által határolt terület, a területet lehatároló közterületeket (utcákat, utakat, tereket stb.) is beleértve.

– Erzsébet téri „Gödör” rendezése és fejlesztése: Budapest V. kerület Erzsébet téri közpark–József Attila utca–Bajcsy
Zsilinszky út–Deák tér által határolt terület, a területet lehatároló közterületeket (utcákat, utakat, tereket stb.) is beleértve.

– Kvassay úti áttörés térségének a rendezése: Budapest IX. kerület Soroksári út–Gubacsi út–Kwassay híddal szomszé-
dos közterületek által határolt terület.

– Budapest Szíve Fejlesztési Program: Roosvevelt tér–József Attila u.–Bajcsy Zsilinszky út–Károly körút–Madách
tér–Múzeum körút–Múzeum utca–Puskin utca–Szabó Ervin tér–Üllôi út–Erkel utca–Ráday utca–Török P. utca–Gönczi
Pál utca–Imre utca–Mátyás utca–Belgrád rakpart Közraktáraktól az Arany János utcáig terjedô szakasza által határolt te-
rület, a területet lehatároló közterületeket (utcákat, utakat, tereket, parkokat és a Duna partot) is beleértve. 

– Gellérthegy és Citadella térségének rendezése: Budapest XI. kerület Citadella sétány–Szirtes út–Kocsányi út–Bérc
utca által határolt terület, a területet lehatároló közterületeket (utcákat, utakat, tereket, parkokat) is beleértve, és a Sza-
badság szobor térsége.

–Városliget komplex rehabilitációja: az Állatkert és a Vidámpark rehabilitációja; a Felvonulási térre tervezett mélyga-
rázs fejlesztéséhez kapcsolódó területek.

– A Duna szerepének újrafogalmazása és hasznosítása: Az Árpád híd és a Lágymányosi híd közötti dunaparti terület
a budai és a pesti oldalon, a rakparttal. 

– A Rudas Gyógyfürdô és Király Gyógyfürdô jogi rendezése, rekonstrukciója: Budapest I. kerület 5542, 5541, 5541
helyrajziszámú és Budapest II. kerület Fô utca 2. 13578 helyrajziszámú ingatlanok.

– A Moszkva tér és térségének rendezése: Margit körút–Vérmezô utca–Krisztina körút által határolt terület, a terüle-
tet lehatároló közterületeket (utcákat, utakat, tereket, parkokat) is beleértve, a Szilágyi Erzsébet fasorig, a Széna térig és
az Attila úti becsatlakozásig terjedôen.



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 18. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi ren-
deletet alkotja.

1. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete „II.
A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke” fejezet  „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-
zottság” cím 8. pontja helyébe a következô pont lép:

„8. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékes-
ségébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési sza-
bályzatát, illetve a -családok átmeneti otthona kivételé-
vel- házirendjét.

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 92/B. § (1) c)
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) d)

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM r. 3. § (6)”

(2) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete „II.
A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke” fejezet „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-
zottság” cím 30. pontja helyébe a következô pont lép:

„30. Megsemmisíti a családok átmeneti otthona jog-
sértô szabályzatát, illetve házirendjét a jogszabálysértés
orvoslására való felhívás eredménytelensége esetén.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (3)”

(3) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete „II.
A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke” fejezet  „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-
zottság” cím 41. pontja helyébe a következô pont lép:

„41. Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények, illetve a családok átmeneti ottho-
na szakmai programját.

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 92/B. § (1) c)
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1)d)”

(4) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fe-
jezet  „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” cím a
következô 64,65. pontokkal egészül ki:

„64. Évente egy alkalommal értékeli a szociális intéz-
mények szakmai munkájának eredményességét.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) d)

65. Évente egy alkalommal értékeli a családok átme-
neti otthona szakmai munkájának eredményességét, a
szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás
szabályszerûségét és hatékonyságát.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e)

2. §

(1) Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés ál-
tal a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”
címû fejezet „VI. KULTÚRA,  NEVELÉS, OKTATÁS
ÉS GYERMEKVÉDELEM” fejezet 12. pontja helyébe a
következô pont lép:

„12. Megadja a kerületi önkormányzat által új közok-
tatási intézmény létesítéséhez, meglevô intézmény fel-
adat-bôvítéshez, megszüntetéshez, átszervezéshez, illet-
ve tulajdoni vagy fenntartói jogának átadásához szüksé-
ges szakvéleményt.

1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 88. § (5)–(7)”

(2) Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés ál-
tal a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”
címû fejezet „VI. KULTÚRA,  NEVELÉS, OKTATÁS
ÉS GYERMEKVÉDELEM” fejezet a következô 20.
ponttal egészül ki:

„20. Megadja a kerületi önkormányzati intézkedési
terv elkészítéséhez, felülvizsgálatához szükséges szak-
véleményt.

1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 85. § (6)”

3. §

(1) Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés ál-
tal a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”
címû fejezet „VII. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS,
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS, SPORT”  fejezet a
következô 47,48,49. pontokkal egészül ki:
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„47. Gondoskodik a szociális intézmények mûködése
törvényességének és szakmai munkájának ellenôrzésé-
rôl.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) b) d)

48. Gondoskodik a családok átmeneti otthona szak-
mai munkája eredményességének, a szakmai program
végrehajtásának, a házirend és a szakmai szabályzatok
jogszerûsége, valamint a gazdálkodás szabályszerûsége
és hatékonysága ellenôrzésérôl. Az ellenôrzés eredmé-
nyeképpen felhívja az intézmény vezetôjét a jogszabály-
sértés orvoslására.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e), (3)

49. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat és az intézményei
által benyújtandó, külön költségvetési forrást nem igény-
lô pályázatok benyújtásáról, jóváhagyásáról, támogatá-
sáról.

1990. évi LXV. tv. (Ötv. 9. § (3)”

4. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.  
fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés bizottsági struktúrájának válto-
zása miatt szükségessé vált az egyes bizottságokra már át-
ruházott hatáskörök áttekintése, melynek eredményekép-
pen egyes hatáskörök tekintetében pontosítás vált szüksé-
gessé, illetve további hatáskörök átruházása vált indokolt-
tá. Az új hatáskörök átruházását azok operatív jellege, és
a Fôvárosi Közgyûlés tehermentesítése indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fôvárosi Közgyûlés a 2007. augusztus 30-ai ülésén
úgy döntött, hogy a BMSZKI Budapest XIV. Rákosszeg
park 4. szám alatti intézményében családok átmeneti ott-
honát mûködtet. A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. §-a tar-
talmazza azon hatásköröket, melyeket az intézmény
fenntartója gyakorol az intézmények alapítása, mûködé-
sének ellenôrzése során. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdése a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának
állapít meg feladat és hatásköröket. A javaslat a már ko-
rábban átruházott hatáskörök pontosítását, a törvény szö-
vegéhez igazítását tartalmazza.

A javaslat azon hatáskörök bizottságra való átruházá-
sát tartalmazza, melyek közgyûlési hatáskörben tartása
nem indokolt és a hatáskör átruházásának jogszabályi ti-
lalma nincs.

A 2. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.(a továb-
biakban Koktv.) 85. § (6) bekezdése szerint az önkor-
mányzati intézkedési terv elkészítésekor, felülvizsgálata-
kor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a fôváro-
si, megyei önkormányzat szakvéleményét. A Koktv. 
88. § (5)–(7) bekezdései szerint a helyi önkormányzat a
meglévô intézmény feladatát akkor bôvítheti, illetve köz-
oktatási intézményét, egyes szolgáltatások ellátását ak-
kor szüntetheti meg, ha a döntéshez beszerzi a fôvárosi,
megyei önkormányzat –fejlesztési tervére épített- szak-
véleményét. 

Az SZMSZ 7. számú mellékletében, a közgyûlés által
a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök között már sze-
repel a szakvélemény megadásának hatásköre, a jelen
módosítással e hatáskör gyakorlásának pontosítása, a tör-
vény szövegéhez igazítása történik.

A 3. §-hoz

A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. §-ának, illetve a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. törvény 92/B. § (1) bekezdésének végrehajtása érde-
kében a javaslat egyes, átruházható hatáskörök gyakorlá-
sát a fôpolgármesterhez telepíti.

Számos olyan pályázat kerül kiírásra, mely külön
költségvetési támogatást nem ír elô, azonban pályázati
feltétel, hogy a pályázó fenntartói támogatással, jóváha-
gyással rendelkezzen. A pályázatok benyújtására rend-
szerint nyitva álló, rövid határidôre tekintettel indokolt e
hatáskör fôpolgármesterre történô átruházása.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.  
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Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkor-
mányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának
biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a
finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályait az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdése alapján az
alábbiak szerint határozza meg:

I.

Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekbôl

1. §

(1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ál-
talános feladataihoz kapcsolódó normatív állami hozzá-
járulások esedékes részlete bruttó összegébôl 100 %-ban
a kerületi önkormányzatok részesednek a 2007. január 1-
jei állandó népességük (továbbiakban: állandó népesség)
arányában.

(2) A körzeti igazgatáshoz, a helyi közmûvelôdési és
közgyûjteményi feladatokhoz, a pénzbeli szociális jutta-
tásokhoz, valamint a normatív állami hozzájárulás kiegé-
szítéseként a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatá-
sok általános feladataihoz kapcsolódó normatív részese-
désû átengedett SZJA esedékes részlete bruttó összegé-
bôl a kerületi önkormányzatok a 2007. január 1-jei állan-
dó népességük arányában részesednek.

(3) A település-üzemeltetési, igazgatási és sportfel-
adatokhoz kapcsolódó normatív részesedésû átengedett
SZJA esedékes részlete bruttó összegébôl a Fôvárosi 
Ön-kormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztot-
tan megilletô bevételek 2007. évi megosztásáról szóló
6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott arányban (47 % - 53 %) részesedik a 
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok. 
A kerületi önkormányzatokra jutó összeg megosztási vi-
szonyszámait a 6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz.
mellékletének 3. oszlopa tartalmazza.

(4) A települési önkormányzatoknak átengedett SZJA
esedékes részlete bruttó összegébôl a Fôvárosi Önkor-
mányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletô bevételek 2007. évi megosztásáról szóló
6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdésében
meghatározott arányú (47 % - 53 %) a Fôvárosi Önkor-
mányzat és a kerületi önkormányzatok részesedése. 
A kerületi önkormányzatokra jutó összeg megosztási vi-
szonyszámait a 6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 2. sz.
mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(5) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülôhe-
lyi normatív részesedésû átengedett SZJA-ból (további-
akban: idegenforgalmi bevétel) a Fôvárosi Önkormány-
zatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô
bevételek 2007. évi megosztásáról szóló 6/2007. (II. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatá-
rozott arányban (47 % - 53 %) részesednek a fôváros ön-
kormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összeg
megoszlási viszonyszámait a 6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 4. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(6) A helyi iparûzési adóból a Fôvárosi Önkormány-
zatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô
bevételek 2007. évi megosztásáról szóló 6/2007. (II. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint
részesednek a fôváros önkormányzatai.

(7) A luxusadóból a Fôvárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
2007. évi megosztásáról szóló 6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 1. § (7) bekezdésében meghatározott arányban
(47 %-53 %) részesednek a fôváros önkormányzatai. A
kerületi önkormányzatokra jutó összeg megoszlási vi-
szonyszámait a 6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 6. sz.
melléklet 2. oszlopa tartalmazza.

(8) A 2007. január 1-jei állandó népesség számát és
kerületenkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete 2.
és 3. oszlopa tartalmazza.

2. §

A Fôpolgármesteri Hivatal

(1) az 1. § (1)–(4) bekezdései szerint megállapított ré-
szesedéseknek a Fôvárosi Önkormányzat, valamint a ke-
rületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlá-
jára történô utalása lebonyolításához adatokat szolgáltat
a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatósága részére,

(2) a helyi iparûzési adóbeszedési számlákról a be-
folyt iparûzési adót, valamint a luxusadó beszedési
számláról a befolyt luxusadót a tárgyhót követô hónap
10-ig – elsô alkalommal február hónapban – köteles a
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira továbbutalni,

(3) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a be-
folyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követô hónap 5-ig –
elsô alkalommal február hónapban – köteles a Fôvárosi
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
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utalni. A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési elszámo-
lási számlájáról a kerületi önkormányzatokat megilletô
idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követô hó
10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira.

II. 

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fôvárosi Önkormányzatnál

3. §

A Közgyûlés felhatalmazást ad a fôpolgármesternek a
Fôvárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos be-
szedésére és a kiadásoknak a 4–12. §-okban meghatáro-
zott feltételekkel történô teljesítésére a Fôpolgármesteri
Hivatal útján.

4. §

(1) a) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intéz-
ményei és a Fôpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a
2. sz. melléklet szerinti mértékben, összegben és idô-
pontokban biztosít  támogatást, melyet a Fôpolgármeste-
ri Hivatal, igénylésre utal. 

b) A 60 napon túl lejárt, határidôn túli fizetési kötele-
zettség rendezése, illetve keletkezésének megelôzése ér-
dekében a 2. sz. mellékletben meghatározott utalási idô-
pontok között az esedékes támogatás terhére elôrehozott
támogatás utalható - a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizott-
ság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett -
olyan módon, amely biztosítja, hogy az elôrehozott tá-
mogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére ke-
rüljön felhasználásra.

c) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézmé-
nyei, a Fôpolgármesteri Hivatal mûködési kiadásaira a
2007. évi kötelezettség vállalással terhelt pénzmarad-
vány erejéig teljesíthetô kifizetés,

d) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézmé-
nyei, a Fôpolgármesteri Hivatal mûködési kiadásaira a
2007. évben a 2008. évi költségvetési elôirányzatot érin-
tôen hozott közgyûlési döntés (elôzetes kötelezettségvál-
lalás) esetén a 2008. évi elôirányzat terhére, a 2007. évi
költségvetésben tartósan biztosított elôirányzat idôará-
nyos összege erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthetô
kifizetés,

e) A „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat”
költségvetési intézmény megszûnéséhez kapcsolódóan
2007. november 29-i ülésen hozott közgyûlési döntésnek
megfelelôen a „7103 Gazdasági és Ellátási feladatok” cí-
men:

ea) az intézmény által a 2007. évi költségvetése ter-
hére vállalt áthúzódó kötelezettségekre kifizetés teljesít-
hetô azzal, hogy a fedezetének rendezésérôl a 2007. évi
pénzmaradvány elszámolás során gondoskodni kell,

eb) az intézmény és/vagy a hivatal által a 2007. év-
ben valamint a 2008. január 1-jét követôen indított és fo-
lyamatban lévô beszerzési, közbeszerzési eljárások ese-
tén 2008. évre vállalható kötelezettség,

ec) a testület és a hivatal mûködtetését biztosító fel-
adatok folyó kiadásaira a 2008. évi költségvetésben bá-
zisként biztosított elôirányzat terhére a 2. sz. melléklet-
ben meghatározott idôpontokban és mértékben biztosít
támogatást.

f) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok
ellátásához kapcsolódó kiegészítô kötött felhasználású
támogatásokat, jogszabályi elôírás alapján, az alábbiak
szerint utalja:

– a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt
színtû érettségi vizsgára való felkészülés feladatai-
hoz,

– a pedagógiai szakszolgálathoz, 
kapcsolódó kiegészítô támogatást havonta, a mû-
ködési támogatással egyidejûleg,

– a fôvárosi és megyei közalapítványok szakmai te-
vékenységének támogatásához kapcsolódó kiegé-
szítô támogatás elsô negyedévi összegét a „8354
Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” ré-
szére január végéig a Fôvárosi Önkormányzat Ál-
lami Hozzájárulások Számlájára érkezést követô 3
munkanapon belül,

– a szociális továbbképzés és szakvizsga feladatai-
hoz
kapcsolódó kiegészítô támogatást negyedévente, a
tárgynegyedév második hónapjának 25-ig a mûkö-
dési támogatással egyidejûleg.

(2) Helyi önkormányzat hivatásos tûzoltóság támoga-
tását havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg,
igénylésre utalja.

(3) a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság hivatásos állo-
mánya részére a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33. §.
(1) bekezdése alapján a szolgálati helyre történô utazás
céljából járó közlekedési bérlet év eleji kedvezményes
megvásárlása fedezetének biztosítása érdekében január
hónapban, a járulékok megfizetéséhez február hónapban
– intézményi igénylés alapján - elôrehozott támogatást
lehet utalni a 2008. évi költségvetésben jóváhagyásra ke-
rülô mûködési célú támogatás terhére,

(4) Kiutalható a munkanélküli ellátásból tartósan ki-
került hajléktalan munkanélküliek támogatása, átmeneti
és rendszeres szociális segélye, az idôskorúak járadéka,
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az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatot-
tak támogatása.

(5) „az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcso-
lódó kiadások” feladatra – a közgyûlési döntést alapján –
az érintett költségvetési intézmények létszám-leépítésé-
hez, igénylésre támogatást biztosít,

(6) A költségvetési intézmények részére a 2007. évi
költségvetésben szereplô, jóváhagyott, folyamatban lé-
vô, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintôen: 

a) a 2007. évi felújítási elôirányzat-maradvány erejé-
ig, illetve

b) a megkötött szerzôdések 2008. évi üteme szerint
az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet

támogatást utalni.

(7) A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott intéz-
mény felújítási feladatra, valamint az érvényes 7 éves
fejlesztési tervben szereplô út-hídfelújítási keret terhére
engedélyezési okmány készíthetô, jóváhagyását követô-
en kötelezettség vállalható az elvégzendô munkákra.

(8) A 2007. évi költségvetésben a „9112 Évközi indí-
tású beruházások” címen jóváhagyott fejlesztésekre en-
gedélyezési okmány (célokmány, engedélyokirat, pénz-
eszköz átadás-átvételi megállapodás) nem készíthetô.

(9) A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódó-
an az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható
kötelezettség, kifizethetô a 2007. évi elôirányzat-marad-
vány erejéig és a 2008. évi ütem terhére a ténylegesen el-
végzett munkák ellenértéke.

5. §

(1) A Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fôvárosi Köz-
terület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetmény
kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2008.
évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedô idôszak-
ra, a Budapest Fôváros Közgyûlésének 11/2007. (III. 14.)
önkormányzati rendelete Budapest Fôváros Önkormány-
zata 2007. évi költségvetésérôl (továbbiakban: költség-
vetési rendelet) 31. § (1) bekezdésben meghatározottak
alapján átmeneti rendelkezésként:

a) a Közgyûlés a Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fô-
városi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk
illetményalapját 2008. január 1. napjától kezdôdôen 
40 700 Ft-ban állapítja meg.

b) a Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztvise-
lôk és munkavállalók részére önkéntes-kölcsönös nyug-
díj, illetve egészségpénztárakba történô befizetés, a Sze-
mélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

7. § k) pontja alapján, adómentesen 45.850 Ft/fô/hó ér-
tékben teljesíthetô. A juttatások 2007. évi bázis elôirány-
zatának fennmaradó részét a jogszabályi módosítás mi-
att, ahhoz igazodóan, adómentesen és adókötelesen a
köztisztviselô és a munkavállaló részére, választása sze-
rint biztosítja a képviselôtestület. 

c) a Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztvise-
lôk és munkavállalók illetményének és a köztisztviselôk
jogállásáról szóló törvényben szabályozott egyéb illet-
mény jellegû kötelezô juttatásoknak (pl. jubileumi juta-
lom, étkezési hozzájárulás, bérlet-térítés, elôrelépés, stb.)
idôarányos fizetése érdekében, a 2008. évi költségvetési
rendelet megalkotásáig, átmeneti rendelkezésként vállal-
ható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés.

(2) A fôvárosi önkormányzati intézmények alkalma-
zottjuk önkéntes-, illetve egészségpénztárakkal szembe-
ni tagdíjfizetésre – a 2008. évi költségvetési rendelet
megalkotásáig – a 2007. évi költségvetési rendelet 7. §
(11) bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként rész-
ben, vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére köte-
lezettséget vállalhatnak, teljesíthetnek kifizetést. A szer-
zôdések megkötéseihez többlettámogatás nem igényel-
hetô.

(3) Kifizethetô a Fôpolgármesteri Hivatal és a Fôváro-
si Közterület-felügyelet köztisztviselôi és munkavállalói,
a Fôvárosi Önkormányzat intézményei közalkalmazottai
részére a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 49. §-a, a Munka Törvénykönyvérôl szó-
ló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a és a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
68. §-a alapján járó tizenharmadik havi illetmény és a
2007-ben kifizetett tizenharmadik havi illetmény részle-
tek különbözete.

6. §

A Fôpolgármesteri Hivatal

(1) a „8102 Fôvárosi Településtisztasági és Környe-
zetvédelmi Kft” részére havonta, igénylésre 2.500 eFt tá-
mogatást utal tárgyhó 5-ig.

(2) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmat-
lanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített meny-
nyiségnek megfelelôen a feladatot végzô konzorcium ré-
szére havonta, tárgyhót követô hónap 10-ig, igénylésre
támogatást utal.

(3) a „8103 IL-NET Budapesti Illemhely-üzemelteté-
si Kht.” részére negyedévente, igénylésre 7500 E Ft tá-
mogatást utal 2008. január hó 5-ig.
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(4) a „8104 Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt.” ré-
szére havonta, igénylésre 2500 E Ft támogatást utal
tárgyhó 5-ig.

(5) a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. ré-
szére a 2008. évi költségvetés terhére vállalt közgyûlési
kötelezettségvállalás alapján, a szerzôdés megkötését kö-
vetôen az I. negyedéves támogatást igénylésre utalja,

(6) a Fôvárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására
létrehozott közhasznú társaságok részére a 2007. decem-
ber 31-ig megkötött közszolgáltatási szerzôdések, vala-
mint közgyûlési kötelezettségvállalások szerint, igény-
lésre támogatást utal.

(7) az (1)–(5) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozá-
sok részére a 2007. évi keretmaradványok erejéig utalhat
támogatást.

7. §

A Fôvárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok ré-
szére:

a) három munkanapon belül kell továbbutalni a köz-
ponti költségvetésbôl a Fôvárosi Önkormányzat Állami
Hozzájárulások, illetve a Költségvetési Elszámolási
Számlájára érkezett támogatásokat, 

b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testüle-
ti mûködéshez, a dologi kiadásokhoz, valamint a hagyo-
mányápolási feladatokhoz kapcsolódó, a Fôvárosi Ön-
kormányzat által 2008-re biztosítandó, 2007. évi költség-
vetésben szereplô támogatás 1/13-át. 

8. §

A 2007. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédel-
mi alap” és a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret
céltartalékok maradványa terhére – a bizottsági döntés-
nek megfelelôen – vállalható kötelezettség és utalható tá-
mogatás. Az elôirányzat rendezésére a 2007. évi pénz-
maradvány elszámolással egyidejûleg kerül sor.

A Vagyongazdálkodási Keretbôl teljesíthetô kiadások-
ra kifizetés 200 000 E Ft összeghatárig történhet.

9. §

A Fôpolgármesteri Hivatal

(1) a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot
2008. évre is érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel át-
vállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a
közszolgáltatási szerzôdésben 2007. évet érintôen vállalt
kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig, igénylés
alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig,

(2) az oktatási alapfeladatot 2008. évre is érvényes
közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló alapítványok, tár-
sadalmi szervezetek részére a támogatást a közszolgálta-
tási szerzôdésben 2007. évet érintôen vállalt kötelezett-
ség 1 hónapra jutó összege figyelembevételével, a köz-
szolgáltatási szerzôdésben meghatározott ütemben
igénylésre utalja.

(3) 2008. január 5-én a Motiváció Alapítványnak,
igénylés alapján 3,5 millió Ft támogatást utal,

(4) a Fôvárosi Önkormányzattal szerzôdött hajlékta-
lanellátó civil szervezetek számára nyújtott 30 %-os ki-
egészítés terhére, igénylés alapján 2008. február hónap-
ban – az augusztusi támogatás elôrehozásával – egy havi
támogatást utal,

(5) a fôvárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsoló-
dó feladatokat ellátó „2127 Fôvárosi Önkormányzat Bu-
dapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei”
által fenntartott idôszakos férôhelyekre jutó január-ápri-
lis havi támogatást elôrehozott formában, igénylés sze-
rint, január 5-ig utal, a 2007. évben jóváhagyott összeg
erejéig, a 2008. évi elôirányzat terhére,

(6) a szociális ágazatot érintôen a fôvárosi hajléktala-
nok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat köz-
szolgáltatási szerzôdéssel átvállaló 8300-as címkódon
tervezett alapítványok esetében a január – április havi tá-
mogatást, igénylés alapján, január 5-ig egy összegben
utalja a 2007. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2008.
évi elôirányzat terhére,

(7) a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére
havonta:

– tárgyhó 10-ig 35.577 eFt-ot,
– a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi bér-

leti díjjal egyezô összegû támogatást, a bérleti 
díjnak a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési El-
számolási Számlájára történô jóváírást követôen
utalja,

(8) a sportfeladatokat szerzôdés alapján ellátó társa-
dalmi szervezetek részére 2008. január 5-ig a 2007. évre
megkötött szerzôdésben meghatározott összeg 1/4 része
erejéig a támogatást igénylésre utalja,

(9) a Budapesti Közlekedési Szövetség és a Budapes-
ti Közlekedés-Szervezô Kht. részére a 2008. évi költség-
vetés terhére vállalt közgyûlési kötelezettség vállalás
alapján, a szerzôdés megkötését követôen, az éves támo-
gatás 1/12 rész erejéig havonta igénylésre utal támoga-
tást tárgyhó 5-ig,

(10) az (1)–(9) bekezdésekben fel nem sorolt nem ön-
kormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok,
társadalmi önszervezôdések, egyéb szervek részére a tá-

2007. december 28. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2321



mogatást kizárólag a 2007. december 31-ig megkötött
megállapodások, közgyûlési kötelezettségvállalások
alapján utalja.

Rendkívüli esetben a Fôvárosi Közgyûlés döntése
alapján – az elôzô rendelkezésektôl eltérôen – 2008. évi
kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás,

(11) a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére a
2007. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-a
utalható minden hó 5-ig,

(12) a gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szer-
zôdés alapján a Váci Egyházmegye részére 2008. január
31-i utalással biztosít támogatást.

10. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást,
valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének
számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szer-
vezetet is) a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési elszá-
molási és az Állami Hozzájárulások számlájára érkezést
követôen tovább kell utalni.

(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással
kapcsolatban a Budapest Fôváros Önkormányzata és a
Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a
BKV között létrejött szerzôdések az irányadók.

11. §

(1) A fôpolgármester dönthet likviditási hitel felvéte-
lérôl a soron következô Közgyûlésen történô tájékoztatá-
si kötelezettség mellett.

(2) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra ér-
vényes finanszírozási rendnek megfelelôen lehívhatók a
megkötött hitelszerzôdések keretmaradványai és 2008.
évi keretei.

(3) Kifizethetôk a felvett hitelek esedékes törlesztô
részletei és kamatai.

(4) A Fôvárosi Önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközei a központi költségvetésbôl származó hoz-
zájárulások és támogatások kivételével 

– pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi tulaj-
donban lévô értékpapír-forgalmazó cég által forgal-
mazott államilag garantált értékpapír vásárlással,

– számlavezetô, vagy más pénzintézetnél betétként
történô lekötéssel, 

– kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír
vásárlással

kihelyezhetôk, leköthetôk.

A nem számlavezetô pénzintézeteknél betételhelye-
zés, kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír
vásárlása a fôpolgármester által megállapított tételes li-
mitek határán belül folytatható. E tevékenységrôl utólag,
az elsô negyedévet követô hónapban tájékoztatni kell a
Közgyûlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát.

12. §

(1) A 2007. évi költségvetésben tervezett és 2007. de-
cember 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal
rendelkezô önkormányzati beruházások, továbbá felhal-
mozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan a
2007. évi elôirányzat-maradványok erejéig és a 2008. évi
ütem terhére szükséges megállapodások megköthetôk és
ezt követôen kifizetések eszközölhetôk a ténylegesen el-
végzett munkák ellenértékére.

(2) Kifizethetôk a jogerôs határozatok, ítéletek szerin-
ti kötelezettségek.

(3) Okmány nélkül kifizethetôk a tanulmánytervek
költségei a 2008. évi ágazati tervezési, elôkészítési kere-
tek terhére, továbbá a bérlakás értékesítéséhez kapcsoló-
dó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.

(4) A 2007. évi költségvetésben tervezett beruházások
2008. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak a többlet-
bevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatko-
zat) megléte esetén módosítható a többletbevétel össze-
gével, a Közgyûlés jóváhagyásával.

(5) A 2007. évi költségvetésben tervezett beruházások
engedélyokmányai csak a 2008. évi költségvetési kon-
cepcióval összhangban hagyhatók jóvá.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) Ha a 4. § (6) bekezdése alapján történt kifizetések,
valamint a 4. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségválla-
lások meghaladják az adott felújítási feladatra a 2008.
évi költségvetésben, illetve a 2007. évi pénzmaradvány
felosztása során jóváhagyott elôirányzatot, akkor rende-
zését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

(2) Ha a 4. § (9) bekezdése, valamint a 12. § (1)–(5)
bekezdései alapján történt kifizetések, kötelezettségvál-
lalások meghaladják az adott fejlesztési feladatra a 2008.
évi költségvetésben jóváhagyott elôirányzatot, akkor
rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosí-
tani. 
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14. §

E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Rendelkezései közül

a) az 1–2. §-ok a 2008. évi forrásmegosztásra vonat-
kozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb 2008. feb-
ruár 28-ig hatályosak,

b) a 3–12. §-ok – a 4. § (1) bekezdés c) és e) pontjai,
a 4. § (6) bekezdés a) pontja, a 4. § (7) bekezdés, a 8. §
kivételével – a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb
2008. március 15-ig hatályosak,

c) a 4. § (1) bekezdés c) és e) pontjai, a 4. § (6) bekez-
dés a) pontja, a 4. § (7) bekezdése, valamint a 8. § a Fô-
városi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának fel-
osztásáról szóló közgyûlési döntés meghozataláig, a 
Fôpolgármesteri Hivatal elôirányzatait érintôen a döntést
tartalmazó 2008. évi költségvetési rendelet-módosítás
hatályba lépéséig hatályosak.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.  
fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló többször módo-
sított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a 2008. év eleji átmeneti – a
Fôvárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó ren-
delet megalkotásáig tartó – idôszak finanszírozására és
költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. 
A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénz-
ügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedé-
kes részlete bruttó összegébôl való kerületi, valamint fôvá-
rosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében
a 2007. évi forrásmegosztási arányokat tartja érvényben az
átmeneti idôszakra. A végleges forrásmegosztás és az át-
meneti idôszak részesedései különbözetének elszámolását
a 2008. évi forrásmegosztási rendelet fogja szabályozni.

A (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként a
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános
feladataihoz népességarányosan átengedett személyi jö-
vedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok kö-

zött a 2007. január 1-i állandó népességük arányában ha-
tározza meg.

A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz, a he-
lyi közmûvelôdési és közgyûjteményi feladatokhoz, a
pénzbeli juttatásokhoz, valamint a normatív állami hoz-
zájárulás kiegészítéseként a szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatási feladatokhoz népességarányosan áten-
gedett normatív személyi jövedelemadó megosztását a
kerületi önkormányzatok között a 2007. január 1-i állan-
dó népességük arányában határozza meg.

A (3) bekezdés a településüzemeltetési, igazgatási és
sport feladatokhoz kapcsolódó normatív részesedésû át-
engedett SZJA esedékes részlete bruttó összegébôl a Fô-
városi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megilletô bevételek mértékét szabályozza.

A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak áten-
gedett személyi jövedelemadó bruttó összegébôl a Fôvá-
rosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megilletô bevételek arányát szabályozza.

Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételébôl
történô részesedést a 2007. évi forrásmegosztási rende-
letben elôírtaknak az átmeneti idôszakra történô megtar-
tásával írja elô, a 6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 4.
sz. mellékletének 2. oszlopa szerint.

A (6) bekezdés a helyi iparûzési adóból való részese-
dés arányát a 6/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 5. sz.
mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A (7) bekezdés a luxusadó bevételének arányát szabá-
lyozza a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkor-
mányzat között.

A (8) bekezdés kimondja, hogy a normatív állami
hozzájáruláshoz kapcsolódó 2007. január 1-i állandó né-
pességszámot és a kerületenkénti megoszlási viszony-
számokat a rendelet 1. sz. melléklet 2. és 3. oszlopa tar-
talmazza.

A 2. § az utalás szabályait rögzíti:

Az (1) bekezdés az állandó népességszámhoz kapcso-
lódó normatív állami hozzájárulások és a személyi jöve-
delemadó utalásáról oly módon rendelkezik, hogy a le-
bonyolításhoz adatszolgáltatási kötelezettséget ír elô a
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága részére.

A (2)–(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparûzési adó,
az idegenforgalmi adó utalásának idôpontjait.

A 3. § általános felhatalmazást ad a fôpolgármester-
nek a költségvetési feladatoknak a Fôpolgármesteri Hi-
vatal útján – korlátokkal – történô vitelére. 
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A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszíro-
zásának szabályait részletezi.

A mûködôképesség fenntartása érdekében a 2. számú
melléklet szerinti idôpontokban és mértékben engedélye-
zi a Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.

Lehetôséget biztosít – a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mel-
lett –, a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek elôre-
hozott támogatással történô rendezésére és keletkezésé-
nek megelôzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülé-
se érdekében.

A 2007. évi kötelezettség vállalással terhelt pénzma-
radvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá kötelezett-
ségvállalást és kifizetést engedélyez a 2007. évben 
– 2008. évi költségvetés terhére – hozott közgyûlési dön-
tések alapján. 

A Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat 2007. de-
cember 31-i megszûnése miatt szabályzást tartalmaz a
hivatali feladatellátás finanszírozására.

Az egyes közoktatási-, valamint a szociális feladatok
ellátásához kapcsolódó kiegészítô támogatások utalását
szabályozza.

A (2) bekezdés a hivatásos tûzoltóság támogatásának
utalását határozza meg. 

A (3) bekezdés a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság hi-
vatásos állománya részére jogszabály alapján járó közle-
kedési bérlet megvásárlásához elôrehozott támogatást
biztosít az intézmény 2008. éves költségvetése terhére.

A (4) bekezdés a hajléktalan munkanélküliek támoga-
tásának, átmeneti és rendszeres szociális segélyének, az
idôskorúak járadékának – a központi költségvetésbôl
utólagosan megtérített – megelôlegezését biztosítja.

A (5) bekezdés közgyûlési döntések alapján biztosít-
ja az érintett költségvetési intézmények részére a lét-
számleépítéssel összefüggô támogatások utalását.

A (6) bekezdés az intézményeknél folyamatban lévô
felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását. 

A (7) bekezdés az engedélyezési okmányok készíté-
sét engedélyezi, majd jóváhagyása után kötelezettségvál-
lalást enged a 2007. évi költségvetésben szereplô intéz-
mény felújítási feladatokra, valamint az érvényes 7 éves
fejlesztési tervben szereplô út-hídfelújítási keret terhére
engedélyezett kötelezettségvállalásra és utalásra.

A (8) bekezdés a 2007. évi költségvetésben a „9112
Évközi indítású beruházások” címen jóváhagyott fejlesz-
tésekre engedélyezési okmány készítését tiltja.

Az (9) bekezdés intézményeknél folyamatban lévô,
az önkormányzat által céljelleggel támogatott fejlesztési
feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.

Az 5. § (1) bekezdés a 2008. évi költségvetési rende-
let megalkotásáig terjedô átmeneti idôszakra meghatá-
rozza a Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fôvárosi Közte-
rület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetmény-
alapjának mértékét és biztosítja a folyamatos kifizetést.
A Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk
és munkavállalók részére átvállalt önkéntes-kölcsönös
nyugdíj, illetve egészségpénztári tagdíjfizetések teljesíté-
sére ad lehetôséget, továbbá biztosítja, hogy az egyéb il-
letmény jellegû kötelezô juttatások idôarányos kifizeté-
sére vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés.

A (2) bekezdésben a fôvárosi önkormányzati intéz-
mények alkalmazottai részére átvállalt kötelezettség vál-
lalást és kifizetést engedélyez az önkéntes-, illetve egész-
ségpénztárak részére.

A (3) bekezdés a vonatkozó jogszabályi elôírásoknak
megfelelôen biztosítja külön juttatásként a tizenharma-
dik havi illetmény és a 2007-ben kifizetett tizenharmadik
havi illetmény részletek különbözete kifizetését, amelyet
2008. január 16-án kell kifizetni.

A 6. § (1) bekezdés havi 2500 E Ft támogatás utalá-
sát biztosítja tárgyhó 5-ig a Fôvárosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi Kft részére.

A (2) bekezdés a lakossági települési folyékony hul-
ladék ártalmatlanítását végzô konzorcium részére a tény-
legesen teljesített mennyiségnek megfelelôen biztosítja a
támogatás utalását.

A (3) bekezdés az IL-NET Budapesti Illemhely-üze-
meltetési Kht. részére biztosít 7500 E Ft negyedéves tá-
mogatást.

A (4) bekezdése 2500 E Ft támogatás utalását bizto-
sítja tárgyhó 5-ig a Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei
ZRt mûködtetéséhez.

Az (5) bekezdés a BTH Budapesti Turisztikai Szol-
gáltató Kht. Részére közgyûlési kötelezettség vállalás-
alapján biztosítja az I. negyedéves támogatás utalását.

A (6) bekezdés a közfeladatokat ellátó közhasznú 
társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát
megteremtô szabályozást biztosít.

A (7) bekezdés megengedi a 2007. évi vállalkozási
célú elôirányzat-maradványok felhasználását.

A 7. § intézkedik a Fôvárosi Területi Kisebbségi Ön-
kormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésbôl
származó, illetve a Fôvárosi Önkormányzat által a mûköd-
tetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjérôl.
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A 8. § a 2007. évi költségvetésben a „8210 Környezet-
védelmi alap”, valamint a 9200-as címeken tervezett bi-
zottsági keret céltartalékok terhére 2007. évi keretmarad-
ványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támo-
gatás utalását (intézmények és más szervezetek részére).
A Vagyongazdálkodási Keretre a vagyongazdálkodási
feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében kü-
lön szabályozást ad.

A 9. § (1) bekezdése a szociálpolitikai és egészség-
ügyi alapfeladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvál-
laló, a 2008. évre is érvényes közszolgáltatási szerzôdés-
sel rendelkezô alapítványok, társadalmi szervezetek fi-
nanszírozásáról rendelkezik.

A (2) bekezdése az oktatási alapfeladatokat közszol-
gáltatási szerzôdéssel átvállaló, a 2008. évre is érvényes
közszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô alapítványok,
társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (3) bekezdés a Motiváció Alapítvány részére nyúj-
tott támogatás fedezetének biztosítása érdekében külön
szabályozást ad.

A (4) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil
szervezetek számára nyújtott támogatásról.

A (5)–(6) bekezdés biztosítja a fôvárosi hajléktalanok
téli ellátására fenntartott idôszakos férôhelyek támogatását.

A (7) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapít-
vánnyal megkötött közszolgálati szerzôdés alapján ren-
delkezik a támogatás utalásáról.

A (8) bekezdés a sportfeladatokat szerzôdés alapján
ellátó társadalmi szervezetek folyamatos mûködése
fenntartásának szükséges fedezet biztosítása érdekében
külön szabályozást ad.

A (9) bekezdés az egyesített bérletek bevezetése mi-
att a közlekedés a közlekedési társaságnál 2007-ban fel-
merülô bevételkiesés pótlásáról, a szükséges összeg havi
bontásban történô biztosításáról rendelkezik 

A (10) bekezdés az önkormányzati körön kívülre tör-
ténô, az (1)–(9) bekezdésekben nem szabályozott utalá-
sokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettség-
vállalásokhoz köti. E támogatások céljellegûk miatt
évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé,
ugyanakkor lehetôvé kell tenni a határidôs kötelezettsé-
gek teljesítését.

A (11) bekezdés Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgató-
ság támogatásáról rendelkezik.

A (12) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátá-
sának biztosításához ad támogatást az ellátási szerzôdés-
ben foglaltak szerint.

A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott ál-
lami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az
összeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.

A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal l. szakasz be-
ruházásával kapcsolatos szerzôdésekben foglaltak telje-
sítését engedélyezi az átmeneti idôszakban.

A 11. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási
idôszakban is biztosítja, illetve megengedi a fôpolgár-
mesternek:

– likviditási hitel felvételét,
– a megkötött hitelszerzôdések alapján a le nem hí-

vott hitelkeretek felvételét, 
– a hitelszerzôdések adósságterhei idôben történô ki-

fizetését, 
– az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

A 12. § az önkormányzati kiadások közül a 8400-as
fejlesztési címeken megtervezett feladatok finanszírozá-
sának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait
részletezi.

Az (1) bekezdés a folyamatosságot biztosítja azzal,
hogy megengedi a folyamatban lévô fejlesztési felada-
toknál a kifizetést, egyrészt a 2007. évi elôirányzat-ma-
radványok erejéig, másrészt a 2008. évi ütem terhére a
ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke mértékéig.

A (2) bekezdés kifizetést enged a jogerôs határozatok,
ítéletek szerinti kötelezettségekre.

A (3) bekezdés az okmány nélkül megvalósuló tanul-
mánytervek finanszírozásának lehetôségét teremti meg
az átmeneti idôszakban.

Az (4) bekezdés a beruházás forrásai között nem sze-
replô többletbevétel, a többletbevételt igazoló kötelezett-
ségvállalás esetén az engedélyokmány módosításáról
rendelkezik.

Az (5) bekezdés az engedélyokmányok korlátozott
jóváhagyását engedi, a 2008. évi koncepcióval összhang-
ban.

A 13. § (1)–(2) bekezdése a költségvetésben kialaku-
ló ágazati arányok védelmét biztosítja azzal a szabályo-
zással, mely szerint a “túlköltés”-t ágazaton belüli átcso-
portosítással kell rendezni, mivel az átmeneti idôszakban
egy adott felújítási, illetve fejlesztési feladatra történt ki-
fizetések, kötelezettségvállalások meghaladják a 2008.
évi költségvetésben és a 2007. évi pénzmaradvány fel-
osztás során jóváhagyásra kerülô elôirányzatokat.

A 14. § (1)–(2) bekezdése a rendelet hatályba lépésé-
rôl rendelkezik.
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1. számú melléklet a 77/2007.(XII.28.) Fôv. Kgy. rendelethez

Népességadatok

2007. január 1.
Önkormányzatok megnevezése állandó népesség

Megoszlási

(fô)
%

1 2 3

I. kerületi önkormányzat 26 482 1,57

II. kerületi önkormányzat 85 724 5,09

III. kerületi önkormányzat 125 389 7,44

IV. kerületi önkormányzat 100 683 5,98

V. kerületi önkormányzat 27 411 1,63

VI. kerületi önkormányzat 38 596 2,29

VII. kerületi önkormányzat 58 457 3,47

VIII. kerületi önkormányzat 73 072 4,34

IX. kerületi önkormányzat 56 715 3,37

X. kerületi önkormányzat 74 967 4,45

XI. kerületi önkormányzat 129 847 7,71

XII. kerületi önkormányzat 59 460 3,53

XIII. kerületi önkormányzat 105 436 6,26

XIV. kerületi önkormányzat 111 786 6,64

XV. kerületi önkormányzat 82 934 4,92

XVI. kerületi önkormányzat 70 686 4,20

XVII. kerületi önkormányzat 82 420 4,89

XVIII. kerületi önkormányzat 97 625 5,80

XIX. kerületi önkormányzat 60 814 3,61

XX. kerületi önkormányzat 64 576 3,83

XXI. kerületi önkormányzat 77 259 4,59

XXII. kerületi önkormányzat 52 419 3,11

XXIII. kerületi önkormányzat 21 765 1,28

Kerületi önkormányzatok összesen: 1 684 523 100,00
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet
alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet
alkotja:

1. §

A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X.15.) számú Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét
képezô 1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1/A és
1/B számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelôen
módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.  
fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fôvárosi Közgyûlés
külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk
közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok
kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városren-
dezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevé-
kenységét. A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendelet
1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz.
mellékletét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosítá-
sát általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik,
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendeletben foglal-
tak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének
megfelelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT tartalma a rendelet mellékletének meg-
felelôen módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
79/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló

46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.  rendelet módosításáról

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetés-
re. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).



Budapest Fôváros Közgyôlése a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A §-ában, vala-
mint 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 szó-
ló 74/1997.(XII.30.) Fôv. Kgy. sz. rendelet (továbbiak-
ban: Rendelet) 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(3) A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a
kéményseprô-ipari közszolgáltatás ellátására csak azzal
az intézménnyel vagy szakvállalkozással köthetô meg a
Rendelet 9.§ (1) bekezdésben nevesített szerzôdés, aki a
jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel, to-
vábbá – a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelôen –
rendelkezik különösen

a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében
lévô, a fôváros közigazgatási területén fekvô olyan telep-
hellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez
szükséges felszerelések, berendezések és eszközök tárolá-
sára és karbantartására,

b) a közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítésé-
hez a jogszabályok elôírásainak megfelelôen képzett és
megfelelô létszámú szakemberállománnyal, valamint

c) a pályázat benyújtásakor rendelkezik olyan referen-
ciával, amely bizonyítja, hogy teljes körô és osztatlan
szolgáltatási kötelességének és felelôsségének az egész
szolgáltatási idôszakban képes eleget tenni.”

2. §

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szö-
vegrész lép:

„(2) A szerzôdés legfeljebb 10 évre szól. A szerzôdés
az aláírás napján jön létre és az aláírást követô év elsô
napjától számított 9. év utolsó napján szônik meg. A szer-
zôdésben a Szolgáltató kötelességeként kell megha-
tározni e rendeletben, illetve a pályázati kiírásban
megjelölt feltételeket, továbbá a benyújtott pályázatban
szereplô vállalásokat.”

3. §

A rendelet helyébe e rendelet melléklete lép.

4. §

E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.  
fôjegyzô fôpolgármester 
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
80/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a kötelezô kéményseprô-ipari 

közszolgáltatásról szóló 
74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Melléklet a 80 /2007.( XII.28.) Fôv.Kgy. rendelethez
A 74/1997.(XII.30.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete

DÍJJEGYZÉK
Javaslat a 2008. év január 1-étôl érvényesíthetô díjakra

A) KÉMÉNYEK ELLENÔRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MÛSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Megnevezés
Mennyiségi

Nettó díj
Fogyasztói díj

egység (Ft)

1. Kéményellenôrzés, -tisztítás és mûszaki felülvizsgálat

1.1. Egyedi kémény, valamint füstcsatorna
a) Mûködô kémény, valamint füstcsatorna

– Szilárd és olajfûtés esetében db/év 1325 1590
– Gázfûtés esetében db/év 1325 1590
– Üdülô, gázfûtés esetében db/év 1325 1590
– Üdülô, egyéb fûtés esetében db/4 év 1325 1590

b) Tartalék kémény, valamint füstcsatorna
– Állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiség db/év 880 1056
– Ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôk db/4 év 880 1056 

1.2. Gyûjtôkémény
a) Mûködô kémény

– Szilárd és olajfûtés esetében db/év 2957 3548
– Gázfûtés esetében db/év 2957 3548
– Üdülô, gázfûtés esetében db/év 2957 3548
– Üdülô, egyéb fûtés esetében db/4 év 2957 3548

b) Tartalék kémény
– Állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiség db/év 1999 2399
– Ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülô db/4 év 1999 2399

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 mû-
szaki 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 311 373
– Gázfûtés esetében

– falazott kivitel fm 422 506
– bélelt, szerelt kivitel fm 550 660

b) Tartalék kémény fm 179 215
Kiszállási díj esetenként 1068 1282
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Megnevezés
Mennyiségi

Nettó díj
Fogyasztói díj

egység (Ft)

2.2. Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm vagy annál nagyobb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény

– szilárd és olajfûtés esetében fm 729 875
– gázfûtés esetében

– falazott kivitel fm 940 1 128
– bélelt, szerelt kivitel fm 1 175 1 410

b) Tartalék kémény fm 179 215
Kiszállási díj esetenként fm 1 068 1 282

2.3. Tetôtéri kazán mûködtetése esetén
a) Mûködô kémény

– hagyományos módon kialakított db 1 985 2 382
– égéstermék-vezetékként kialakított db 2 975 3 570

Kiszállási díj esetenként 1 068 1 282

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 függet-
lenül.

3. Mesterséges égéstermék-elvezetésû kémény (LAS levegô-füstgáz kémény)
– egyedi db/év 8 391 10 069
– gyûjtô db/év 17 097 20 516
– központi (teljes vezetéknyomvonal) fm 2 854 3 425

Kiszállási díj esetenként 1 068 1 282

Égési levegô CO2 vagy O2 tartalmának meghatározásával történô ellenôrzés
– egyedi db/év 4 195 5 034
– gyûjtô db/év 8 549 10 259
– központi (teljes vezetéknyomvonal) fm 1 427 1 712

Kiszállási díj esetenként 1 068 1 282

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 fm 311 373
– gázfûtés esetében

– falazott kivitel fm 422 506
– bélelt, szerelt fm 550 660

b) Mesterséges égéstermék-elvezetésû kémény fm 2 854 3 425

c) Tartalék kémény fm 179 215
Kiszállási díj esetenként 1 068 1 282
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Megnevezés
Mennyiségi

Nettó díj
Fogyasztói díj

egység (Ft)

4.2. Tetôtéri kazán mûködtetése esetén
a) Mûködô kémény

– hagyományos módon kialakított db 1 985 2 382
– égéstermék-vezetékként kialakított db 2 975 3 570

Kiszállási díj esetenként 1 068 1 282

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 kéménytípuso-
kat és azok terhelés szerinti részletezését követi.
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Fôváros Közgyûlésének a kötelezô kémény-
seprô-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. számú  rendelete 10. § (1) bekezdése arról ren-
delkezik, hogy a kéményseprô-ipari kötelezô közszolgál-
tatásért a tulajdonos által fizetendô díjat a rendelet mel-
léklete tartalmazza.

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
mértékét a gazdálkodás tôke- és költségigénye miatt a
folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô
feladatokhoz kell igazítani. Az egyes helyi közszolgál-
tatások kötelezô igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII.
Törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján megalkotott 74/1997. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. számú rendelet mellékletének módosítása
szükségessé vált. A kéményseprô-ipari közszolgáltatás
díját az eddig felmerült és várhatóan felmerülô költségek
és a várható infláció figyelembe  vételével állapította
meg a Fôvárosi Közgyûlés.

A díj kialakításában szerepet játszó eddig bekövet-
kezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja,
hogy 2008. január 1-jétôl a nettó díjak növelésére sor
kerüljön. 

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 1–2. §-hoz

A BM rendeletben foglaltakra valamint a gyakorlati
tapasztalatokra tekintettel a pályázati eljárás eredményes
lefolytatása érdekében szükségessé váltak a tárgyi pon-
tosítások.

A 3. §-hoz

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
mértékének megváltoztatása a 74/1997. (XII. 30.) Fôv.
Kgy. számú rendelet melléklete módosításával történik.

A 4. §-hoz

Az új közszolgáltatási díjak 2008. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban be-
következett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdésében, valamint az árak megállapításá-
ról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdé-
sében és mellékletében kapott felhatalmazás alapján a la-
kossági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és
díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhôszolgáltatási
csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII.16.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról Budapest
Fôváros Közgyûlése a következôk szerint rendelkezik:

1. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következô lép:

„(1) A távhôszolgáltatásért a felhasználó, illetôleg díj-
fizetô alapdíjat és hôdíjat (a továbbiakban együtt: távhôs-
zolgáltatási díj) köteles fizetni. A lakossági (háztartási)
célú távhôszolgáltatás alapdíjait az e rendelet 1. sz. mel-
lékletének az általános alapdíj-tételeket meghatározó
„A” pontja, valamint a választható alapdíj-tételeket meg-
határozó „B” és „C” pontja tartalmazza. A fizetendô
hôdíjat a 4/A. és 4/B. §-okban foglaltak szerint kell meg-
állapítani.” 

2. §

(1) Az R. 3. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következô
rendelkezések lépnek:

„(3) A szolgáltató tulajdonában lévô hôközpontból
hôközponti mérés szerinti szolgáltatásban részesülô fel-
használók az (1) bekezdésben foglaltak szerint a távhôs-
zolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján az álta-
lános díjtételek helyett az e rendelet 1. számú mellékle-
tének B. pontja szerinti választható alapdíj-tételek és e
rendelet 4/B. § (5) bekezdése szerinti hôdíj-tétel megfi-
zetését a következô feltételek együttes fennállása esetén
választhatják:

a) a felhasználó legalább 12 naptári hónapra vállalja a
távhô-szolgáltatási díjak egy összegben való, díj-
fizetôkre történô szétosztás nélküli megfizetését;

b) a Ptk.-ban szabályozott közös tulajdonban lévô in-
gatlan tulajdonostársai megjelölik azon képviselô-
jüket, akinek a részére a távhôszolgáltató az alapdí-
jat és hôdíjat egyaránt tartalmazó egyösszegû
számlát kiegyenlítés végett megküldi.

(4) A szolgáltató tulajdonában lévô hôközpontból
hôközponti mérés szerinti szolgáltatásban részesülô fel-
használók az (1) bekezdésben foglaltak szerint a távhôs-
zolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján az álta-
lános díjtételek helyett az e rendelet 1. számú mellékle-
tének C. pontja szerinti választható alapdíj-tételek és e
rendelet 4/B. § (6) bekezdése szerinti hôdíj-tétel megfi-
zetését a következô feltételek együttes fennállása esetén
választhatják:

a) a felhasználó legalább 12 naptári hónapra vállalja a
távhô-szolgáltatási díjak választható díjtételek sze-
rinti megfizetését;

b) amennyiben a Ptk.-ban szabályozott közös tulaj-
donban lévô ingatlan tulajdonostársai a távhôszol-
gáltatási díjat egy összegben fizetik, abban az eset-
ben megjelölik azon képviselôjüket, akinek a ré-
szére a távhôszolgáltató az alapdíjat és hôdíjat egy-
aránt tartalmazó egyösszegû számlát kiegyenlítés
végett megküldi.”

(2) Az R. 3. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (5)-(7) bekezdések számozása
(6)-(8) bekezdésekre változik:

„(5) A távhôszolgáltató a (3)–(4) bekezdésekben szabá-
lyozott megállapodást 12 hónapi idôtartamra kötheti meg.
A megállapodás idôtartama ismételten is meghoszszab-
bítható, ha az újabb 12 hónapra szóló megállapodás a meg-
hosszabbított megállapodás lejártát közvetlenül követô na-
pon lép hatályba. Ha a megállapodás meghosszabbítására
nem kerül sor, akkor lehet ismét megállapodást kötni, ha a
korábbi megállapodás idôtartamának megszûnése óta leg-
alább 12 hónap már eltelt.”

3. §

Az R. a következô alcímmel és 4/A.–4/B. §-okkal
egészül ki:

„A hôdíjak meghatározása és alkalmazása 

4/A. §

(1) A lakossági (háztartási) célú hôdíjak az e rendelet
2. számú mellékletében meghatározott bázis (induló) dí-
jakon alapulnak.
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(2) A hôdíjak minden naptári negyedév második hó-
napjának elsô napjától változhatnak az e rendelet 3. szá-
mú mellékletében meghatározott számítási elôírások
(díjképletek) szerint.

(3)  A (2) bekezdés szerinti számítást távhôszolgáltató
minden naptári negyedévet követô 10 naptári napon be-
lül köteles elvégezni és az annak eredményeként megha-
tározott új hôdíjakról Budapest Fôváros Önkormányzatát
tájékoztatni.

(4) Az új lakossági (háztartási) célú távhôszolgáltatási
hôdíjakat a távhôszolgáltató köteles – a hôdíjak változá-
sát legalább 15 nappal megelôzôen – legalább két orszá-
gos napilapban hirdetményben, illetôleg a honlapján
közzétenni, és az új hôdíjat tartalmazó elsô számla kibo-
csátásával egy idôben a felhasználókat, illetôleg díj-
fizetôket tájékoztatni.  

4/B. §

(1) A TKSZ 2.1.1.2. pontjában foglalt hôátalakítással
megvalósuló távhôenergia-szolgáltatás esetén, ha a fel-
használó a hôdíjat az 5. § (1) bekezdése szerint, a
hôközpontban felszerelt hitelesített hômennyiségmérôv-
el mért hômennyiség után fizeti, e rendelet 2. és 3. szá-
mú mellékletének 1. pontja szerint meghatározott hôdíjat
kell alkalmazni.

(2) A TKSZ 2.1.1.2. pontjában foglalt hôátalakítással
megvalósuló távhôenergia-szolgáltatás esetén, ha a fel-
használó a hôdíjat a 6. § (1) bekezdése szerint, az épület-
részben felszerelt hitelesített hômennyiségmérôvel mért
hômennyiség után fizeti, e rendelet 2. és 3. számú mel-
lékletének 2. pontja szerint meghatározott hôdíjat kell al-
kalmazni.

(3) A TKSZ 2.1.1.1. pontjában foglalt hôátalakítás
nélküli távhôenergia-szolgáltatás esetén, ha a felhaszná-
ló a hôdíjat az 5. § (1) bekezdése szerint, a hôközpontban
felszerelt hitelesített hômennyiségmérôvel mért hômen-
nyiség után fizeti, e rendelet 2. és 3. számú mellékleté-
nek 3. pontja szerint meghatározott hôdíjat kell alkal-
mazni.

(4) A TKSZ 2.1.1.1. pontjában foglalt hôátalakítás
nélküli távhôenergia-szolgáltatás esetén, ha a felhaszná-
ló a hôdíjat a 6. § (1) bekezdése szerint, az épületrészben
felszerelt hitelesített hômennyiségmérôvel mért hômen-
nyiség után fizeti, e rendelet 2. és 3. számú mellékleté-
nek 4. pontja szerint meghatározott hôdíjat kell alkal-
mazni.

(5) A 3. § (3) bekezdésében foglalt esetben e rendelet
2. és 3. számú mellékletének 5. pontja szerint meghatá-
rozott hôdíjat kell alkalmazni.

(6) A 3. § (4) bekezdésében foglalt esetben e rendelet
2. és 3. számú mellékletének 6. pontja szerint meghatá-
rozott hôdíjat kell alkalmazni.”

4. §

Az R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.
– 4. számú mellékletei lépnek.

5. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba Ezzel
egyidejûleg az R. 8. § (4) bekezdésében az „e rendelet 2.
számú melléklete” szövegrész helyébe az „e rendelet 4.
számú melléklete” szövegrész lép.

(2)  A rendelet 4/A. § (1) bekezdése szerinti hôdíjak az
e rendelet hatályba lépését követô elsô mérôleolvasás
utáni távhôfogyasztásra alkalmazhatók. A hôdíjakat elsô
ízben 2008. február elsô napjától lehet változtatni a ren-
delet 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

(3) E rendeletet a hatályba lépésekor fennálló – az R.
hatálya alá tartozó – jogviszonyokra is alkalmazni kell.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.  
fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés 2007. október 9-ei rendkívüli
ülésén megtárgyalta a távhôszolgáltatás versenyhátrá-
nyának csökkentésére, a versenyképesség javítására ki-
dolgozott programot, amellyel a Fôvárosi Közgyûlés
egyetértett. A program a fogyasztói érdekképviseletek
véleményének figyelembe vételével meghatározta azokat
a rövid- és középtávra szóló feladatokat, amelyekkel a
távhôszolgáltatás versenyhátránya, így a távhôszolgál-
tatást igénybe vevô lakásokban élôk költségei csökken-
thetôk. FôTÁV Zrt-nél az elfogadott cselekvési terv sze-
rint 2007. november 1-jétôl 44 hatékonyságjavítási pro-
jekt indul el, mellyel a társaság költségei nem egész más-
fél év múlva, vagyis a 2009. üzleti évben 2,75 – 3,2 mil-
liárd forint közötti összeggel csökkennek. Az elkezdett
hatékonyságnövelô program célja, hogy a távhôszolgál-
tatás meglévô versenyhátránya csökkenjen, sôt a távhô
versenyelônyhöz jusson.
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A Fôvárosi Közgyûlés a FôTÁV Zrt. cselekvési terve
mellett a versenyhátrány csökkentésének – szükséges, de
nem elégséges – fontos lépéseként a következô négy
pontból álló programot fogadta el:

1. A díjszerkezet, ezen belül az alapdíj-hôdíj arány
módosítása.

2. A díjmechanizmus egyszerûsítése, átláthatóvá téte-
le, a hôdíj automatikus változtatási lehetôségének bizto-
sítása. 

3. A távhôszolgáltatás területén Lakossági Energiata-
karékossági Program (FôTÁV – ÖKO Program) beindí-
tása.

4. A távhôdíj mérséklése.

A fentiek végrehajtása érdekében a Fôvárosi Közgyû-
lés – többek között – felkérte a Fôpolgármestert, hogy
2007. november 30-ig gondoskodjon 

– a Fôvárosi Önkormányzat és a FôTÁV Zrt. között
érvényben lévô Együttmûködési Megállapodás és
annak mellékletét képezô díjmechanizmus módosí-
tásáról, illetve

– a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áral-
kalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a
távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló
84/2005. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról, és az új lakossági (háztartási) célú távhôs-
zolgáltatási díjak megállapításáról.

A versenyhátrány csökkentésének egyik lépése az
alapdíj-hôdíj arányának módosítása, ezáltal a felhaszná-
lók által fizetendô fix-költségek csökkentése. Az alapdíj-
hôdíj arányának módosítása az alapdíj csökkentésével és
a hôdíj növelésével biztosítható, ezért szükséges az R.
módosítása és új lakossági távhôszolgáltatási díjak meg-
állapítása.

2008. július 1-jétôl a tervek szerint teljes körûvé válik
az energiapiac liberalizációja, mivel a villamos-energia,
illetve az erômûvek által termelt hôenergia hatósági árá-
nak 2008. január 1-jétôl történô megszûnése után a föld-
gáz árának hatósági megállapítása is megszûnik. Az
energia beszerzési (piaci) árát ettôl kezdve naptári ne-
gyedévenként, alapvetôen a kôolaj tôzsdei ára, illetve az
USD forintárfolyama változtatják meg. 

2008. július 1-jétôl tehát a távhôszolgáltató által vásá-
rolt energia ára a piaci és árfolyamváltozásoknak
megfelelôen negyedévente változik majd. A változás ter-
mészetesen lehet esetenként emelkedô, illetve csökkenô.
A földgáz- és a hôenergia beszerzési árainak negyed-
évenkénti változása szükségessé teszi, hogy a távhôszol-
gáltatási hôdíjak is negyedévente és rövid idôn, legfel-

jebb 30 napon belül kövessék az energia piaci árának
változásait. A jelenlegi jogszabályi elôírások mellett ez
úgy lehetséges, hogy az árhatóság a rendeletében bizto-
sítja a hôdíjak automatikus változtatásának a lehetôségét,
vagyis a rendeletében számítási elôírásokat, hôdíj-
képleteket és egyéb szabályokat határoz meg. Erre az ár-
törvény 9. § (1) bekezdése ad lehetôséget az árhatóság
számára, miszerint a hatósági ár meghatározása történhet
tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó
elôírásokkal.

Az R. módosítása tehát az alapdíj-hôdíj arányának
módosítása, illetôleg a hôdíjak automatikus változtatási
lehetôségének a biztosítása, a hôdíjak meghatározására
vonatkozó számítási elôírások és egyéb szabályok rende-
letbe foglalása miatt szükséges.  

A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdése, illetve az árak megállapításáról szó-
ló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: ártör-
vény) 7. § (5) bekezdése és melléklete Budapest Fôváros
Közgyûlése hatáskörébe utalta a Budapest fôváros terü-
letén érvényesülô távhôszolgáltatási csatlakozási díj, a
lakossági távhôszolgáltatási díj, valamint az áralkalma-
zási és díjfizetési feltételek önkormányzati rendeletben
történô megállapítását. 

A Fôvárosi Közgyûlés a törvényi felhatalmazásoknak
eleget téve 2005. novemberi ülésén megalkotta a lakos-
sági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díj-
fizetési feltételekrôl, valamint a távhôszolgáltatási csat-
lakozási díjakról szóló 84/2005. (XII.16.) Fôv. Kgy. szá-
mú rendeletét, amely 2006. január 1-jén lépett hatályba.
E rendeletet a Fôvárosi Közgyûlés legutóbb 2006. de-
cember hónapban a 64/2006. (XII.22.) önkormányzati
rendeletével módosította. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz:

Az R. 3. § (1) bekezdésének hatályos rendelkezése
szerint a felhasználónak az R. 1. számú mellékletében
foglalt díjakat (alap- és hôdíjat) kell megfizetni. Az R. új
1. számú melléklete csak az alapdíj-tételeket tartalmaz-
za, ezért a 3. § új (1) bekezdésében szabályozni szüksé-
ges, hogy a távhôszolgáltatás alapdíjait az e rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza, a  fizetendô hôdíjat az új
4/A. és 4/B. §-okban foglaltak szerint kell megállapítani. 

A 2. §-hoz

Az (1) bekezdés alapján az R. 3. § (3)-(4) bekezdései
helyébe új (3)-(4) bekezdések lépnek.
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A 3. § új (3) bekezdése a jelenleg is hatályos szabá-
lyozást váltja fel, amely a választható díjtételek fizetése
választásának eddig érvényes feltételeit egyszerûsíti,
könnyíti meg azon felhasználók számára, akik vállalják,
hogy a távhôszolgáltatási díjakat legalább 12 hónapon
keresztül nem az általános díjtételek, hanem a számukra
kedvezôbb választható díjtételek szerint és egy összeg-
ben, azaz díjszétosztás nélkül fizetik. Az általánosnál lé-
nyegesen alacsonyabb alapdíj és a hozzá tartozó magas
hôdíj azok számára nyújt kedvezô lehetôséget, akiknek a
fajlagos hôfelhasználásuk az átlagnál lényeges alacso-
nyabb, ugyanakkor vállalják az átlagtól eltérô idôjárás
kockázatait.

A 3. § új (4) bekezdése kiterjeszti a választható díjté-
telek fizetése választásának lehetôségét azon felhaszná-
lók (tulajdonosi közösségek) számára is, akiknek a fajla-
gos hôfelhasználásuk az átlagnál magasabb, illetve akik
az átlagtól eltérô idôjárás kockázatait nem szívesen vál-
lalják és a távhôszolgáltatási díjat nem csak egy összeg-
ben, hanem díjszétosztás szerint egyenlítik ki. E fogyasz-
tói körnek azért éri meg az általános díjtételek helyett az
itt meghatározott választható díjtételeket választani, mert
ez számukra egyrészt alacsonyabb éves távhôköltséget
eredményez, másrészt pedig mentesíti ôket az átlagtól
esetleg jóval hidegebb fûtési idôszak negatív kockázatá-
tól. A felhasználók (tulajdonosi közösségek) tarifa-vá-
lasztását FôTÁV Zrt. – új szolgáltatásként – tarifa-ta-
nácsadás bevezetésével fogja elôsegíteni.  

A (2) bekezdés szerint az R. 3. §-a egy új (5) bekez-
déssel egészül ki. Az új (5) bekezdés a hatályos (4) be-
kezdés szabályait veszi át, amely kimondja, hogy a (3)-
(4) bekezdésekben foglalt választható díjtételek fizetésé-
re vonatkozó megállapodást a távhôszolgáltató 12 hóna-
pi idôtartamra kötheti meg, amely természetesen éven-
ként meghosszabbítható. Ez a szabály egyaránt védi a
felhasználót és a távhôszolgáltatót a 12 hónapnál rövi-
debb idejû megállapodás hátrányos következményeitôl.
Változatlan marad az a szabály is, hogy amennyiben a
megállapodás meghosszabbítására nem kerül sor, akkor
lehet ismételt megállapodást kötni, ha a korábbi megálla-
podás idôtartamának megszûnése óta legalább 12 hónap
már eltelt.

A (2) bekezdés arról is rendelkezik, hogy az R. jelen-
legi (5)-(7) bekezdéseinek számozása – a szabályok
megtartása érdekében – (6)-(8) bekezdésekre változik.     

A 3. §-hoz

E § – az ártörvény 9. § (1) bekezdése alapján – a hôdí-
jak automatikus változtatásának a szabályait állapítja
meg. E szabály azért szükséges, mert nélküle a hôdíjak
csak tételes ármegállapítással – azaz negyedévenként
történô rendeletalkotással – és több hónapos késedelem-

mel követhetik az energia beszerzési árainak negyed-
évenkénti változásait. Ez egyrészt indokolatlan nyeresé-
get, vagy indokolatlan veszteséget okozhat a távhôszol-
gáltatónak, másrészt ugyancsak indokolatlan többletter-
het vagy indokolatlanul alacsonyabb hôdíjat eredmé-
nyezhet a felhasználóknak az energiaár változásának az
irányától, mértékétôl és idôpontjától függôen. A távhôs-
zolgáltatás szezonális jellege miatt ugyanis a távhôszol-
gáltató által vásárolt és továbbértékesített hômennyiség-
ben negyedévente jelentôs a különbség. Így sem a fel-
használónak, sem a távhôszolgáltatónak egyáltalán nem
közömbös, hogy az energiaár emelkedése vagy csökke-
nése az év melyik idôszakában következik be, s ezt a
hôdíjak milyen rugalmassággal, gyors vagy lassú reagá-
lással követik. A földgáz- és a hôenergia beszerzési árai-
nak negyedévenkénti változása miatt indokolt és szüksé-
ges a hôdíjak automatikus változtatásának a lehetôségét
– a szabályainak részletes megállapításával – biztosítani.

A 4/A. § a hôdíjak meghatározásának szabályait írja
le. Az (1) bekezdése az R. 2. számú mellékleteként rög-
zíti a rendelet hatályba lépésének napján érvényes lakos-
sági (háztartási) célú hôdíjak bázis (induló) díjait.

A (2) bekezdés kimondja, hogy a hôdíjak minden nap-
tári negyedév második hónapjának elsô napjától változ-
hatnak az R. új 3. számú mellékletében foglalt számítási
elôírások (hôdíj-képletek) alapján. A díjképletek az ár-
sapka (price cap) módszerén alapulnak. E módszer sze-
rint az árhatóság megállapítja a hôdíjak bázis (induló) dí-
jait, majd ezek változásait az ársapkával (számítási kép-
lettel) határozza meg. A hôdíjakra vonatkozó számítási
képlet a földgáz hatósági árának megszûnéséig az
500m3/h teljesítmény feletti hatósági gázdíj változásin-
dexét, illetve az adott költség-típusra jellemzô inflációs
hatásokat, a hatósági ár megszûnését követôen a gáz-és
hôköltségek negyedévi változásait – vagyis a társaság
gazdálkodásától független, külsô tényezôk változásait –
veszi figyelembe. Az R. új 3. számú mellékletében fog-
lalt hôdíj-képletekben elôírt számítások alapján
áttekinthetôen és ellenôrizhetôen meghatározhatók az al-
kalmazandó új hôdíjak.

A (3) bekezdés arról rendelkezik, hogy a hôdíj-
képletekben elôírt számítást a távhôszolgáltató köteles
elvégezni és az annak eredményeként meghatározott új
hôdíjakról a Fôvárosi Önkormányzatot minden naptári
negyedévet követô 10 naptári napon belül tájékoztatni. E
szabály biztosítja a Fôvárosi Önkormányzat fôjegyzôje
számára a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény 10. § b) pontjában foglalt ellenôrzési jogkör gya-
korlásához szükséges információkat, mely szerint a fôje-
gyzô ellenôrzi a távhôszolgáltató ármeghatározó
tényezôinek, költségeinek indokoltságát. 

A (4) bekezdés az új lakossági (háztartási) célú hôdí-
jak közzétételi kötelezettségét a közzététel idôpontját, és
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a felhasználók, díjfizetôk szükséges tájékoztatását írja
elô a távhôszolgáltatónak.      

A 4/B. § a hôdíjak alkalmazásának szabályait rögzíti.
A hatályos 1. számú melléklet az alapdíjakat és a hozzá-
juk tartozó hôdíjakat együtt tartalmazza, így a hôdíjak al-
kalmazásának külön szabályozására eddig nem volt
szükség. A jövôben az 1. számú melléklet csak az alap-
díjakat tartalmazza, így szabályozni szükséges, hogy a
hat hôdíj-tarifa közül mely esetekben, melyik hôdíjat kell
alkalmazni. 

Az (1) bekezdés szerint a TKSZ 2.1.1.2. pontjában
foglalt hôátalakítással megvalósuló távhôenergia-szol-
gáltatás esetén, ha a felhasználó a hôdíjat az 5. § (1) be-
kezdése szerint, a hôközpontban felszerelt hitelesített
hômennyiségmérôvel mért hômennyiség után fizeti, e
rendelet 2. és 3. számú mellékletének 1. pontja szerint
meghatározott hôdíjat kell alkalmazni.

A (2) bekezdés alapján a TKSZ 2.1.1.2. pontjában
foglalt hôátalakítással megvalósuló távhôenergia-szol-
gáltatás esetén, ha a felhasználó a hôdíjat az 6. § (1) be-
kezdése szerint, az épületrészben felszerelt hitelesített
hômennyiségmérôvel mért hômennyiség után fizeti, e
rendelet 2. és 3. számú mellékletének 2. pontja szerint
meghatározott hôdíjat kell alkalmazni.

A (3) bekezdés szerint a TKSZ 2.1.1.1. pontjában fog-
lalt hôátalakítás nélküli távhôenergia-szolgáltatás esetén,
ha a felhasználó a hôdíjat az 5. § (1) bekezdése szerint, a
hôközpontban felszerelt hitelesített hômennyiségmérôv-
el mért hômennyiség után fizeti, e rendelet 2. és 3. szá-
mú mellékletének 3. pontja szerint meghatározott hôdíjat
kell alkalmazni.

A (4) bekezdés alapján a TKSZ 2.1.1.1. pontjában
foglalt hôátalakítás nélküli távhôenergia-szolgáltatás
esetén, ha a felhasználó a hôdíjat az 6. § (1) bekezdése
szerint, az épületrészben felszerelt hitelesített hômenny-
iségmérôvel mért hômennyiség után fizeti, e rendelet 2.
és 3. számú mellékletének 4. pontja szerint meghatáro-
zott hôdíjat kell alkalmazni.

Az (5) bekezdés szerint a 3. § (3) bekezdésében fog-
lalt esetben e rendelet 2. és 3. számú mellékletének 5.
pontja szerint meghatározott hôdíjat kell alkalmazni.

A (6) bekezdés alapján a 3. § (4) bekezdésében foglalt
esetben e rendelet 2. és 3. számú mellékletének 6. pont-
ja szerint meghatározott hôdíjat kell alkalmazni.” 

A hôdíjak alkalmazásában tartalmi változást a (2) és
(4) bekezdések jelentik, amelyek az épületrészenkénti
(lakásonkénti) hômennyiségmérés esetére új hôdíj-
tételeket állapít meg. Erre a két új díjtételre a távhôszol-
gáltatásban újonnan megjelenô ún. mini-hôközpontok

(lakás-hôközpontok) miatt van szükség. Az épületrészek-
be (lakásokba) eljuttatott hôenergia mennyisége ugyanis
a fogyasztói vezetékhálózat (strangok) hôvesztesége – a
lépcsôházak, folyosók fûtése – miatt szükségszerûen ki-
sebb mint a hôközpontba eljuttatott hômennyiség. A fo-
gyasztói vezetékhálózat hôvesztesége miatt indokolt
ezért az épületrészenkénti hômennyiségmérés esetére a
hôközponti hômennyiségmérésnél magasabb hôdíj-
tételeket megállapítani.

A (6) bekezdés szerinti új hôdíj-tétel az újonnan beve-
zetésre kerülô választható tarifa hôdíj-tétele.

A 4. §-hoz

E § alapján az R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe új
1. -4. sz. mellékletek lépnek. Az 1. számú melléklet a la-
kossági (háztartási) célú alapdíj-tételeket a 2. számú mel-
léklet a lakossági (háztartási) célú hôdíjak bázis (induló)
díjait határozza meg. A 3. számú melléklet a lakossági
(háztartási) célú hôdíjak meghatározásának szabályait, a
hôdíj-képleteket tartalmazza. A 4. számú melléklet a
távhôszolgáltatás csatlakozási díjait határozza meg a ko-
rábbival megegyezôen.

Az 1. és 2. számú mellékletek szerint az alapdíj-hôdíj
arány módosításának következtében az alapdíjak külön-
bözô mértékekben csökkennek, míg a hôdíjak eltérô
mértékben emelkednek. Az 1. számú melléklet „A. Álta-
lános díjtételek” I. pontja szerinti, a hôátalakítással meg-
valósuló távhôszolgáltatás – a közüzemi szerzôdésben
meghatározott légtérfogat – esetén alkalmazott alapdíjak
15,5–54,8% közötti mértékben csökkennek, a tarifa-
csökkenés súlyozott átlaga 27,1%. A felhasználók
98,4%-a tartozik ebbe a tarifatípusba. Az egyes alapdíjak
eltérô mértékû csökkenését a szolgáltatási típusok közöt-
ti eltérô költség-arányok indokolják. A legkisebb mérték-
ben a melegvíz alapdíj és az ezt tartalmazó „B” típusú
együttes alapdíj csökken 15,5 illetve 21%-kal. A fûtési
alapdíj csökkenése 23,5%-os, a vízfelmelegítési alapdíj
csökkenése 54,8%-os, a legjellemzôbb tarifánál a fûtési
és vízfelmelegítési alapdíjat tartalmazó együttes alapdíj
csökkenése 27,1%-os. E fogyasztói körnek a hôdíja
25%-kal emelkedik. 

A hôátalakítás nélküli távhôszolgáltatás esetén alkal-
mazott, az 1. számú melléklet „A. Általános díjtételek”
II. pontjában szereplô, a közüzemi szerzôdésben lekötött
hôteljesítmény esetén alkalmazott alapdíj – a felhaszná-
lók 1,6%-ának – 23,4%-kal csökken. Részükre a hôdíj
24,2%-kal emelkedik.

Az új általános tarifákkal az átlagos méretû (52 m2

alapterületû, 135 légm3 légtérfogatú), átlagos fogyasztá-
sú (43,1 GJ/év), fûtéssel és melegvízzel ellátott lakás
éves nettó távhôköltségében, ahol a hôátalakítást társasá-
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gunk végzi, az alapdíj 35%-ot, a hôdíj 65%-ot képvisel
majd. A jelenleg érvényes 48–52%-os alapdíj-hôdíj arány
tehát a felhasználók, illetve a felhasználói érdekképvi-
seletek igényére alapesetben 35–65%-ra módosul. A
35–65%-os alapdíj-hôdíj aránynak azonban a felhaszná-
lók számára nemcsak elônyei, de egy átlagosnál hidegebb
fûtési idôszak esetén kockázatai és hátrányai is vannak. 

Az aránymódosítás elônye az, hogy a felhasználók
számára alacsonyabb alapdíj-fizetési terhet jelent,
ugyanakkor a jelenleginél magasabb hôdíj révén na-
gyobb hôdíj-megtakarítás lehetôségét biztosítja. Ez nö-
veli a felhasználók érdekeltségét az energia-megtakarí-
tásban és javítja az energia-takarékossági célú beruházá-
sok megtérülését. Az aránymódosításból származó koc-
kázatok abból adódnak, hogy a hôdíj nemcsak a változó,
hanem az állandó költségek egy részére is tartalmaz
fedezetet, így megszûnik az alapdíj-hôdíj jelenlegi
48–52%-os arányának semlegessége. Ennek egyik kö-
vetkezménye (kockázata) az, hogy az átlagos fajlagos
hôfogyasztású felhasználóknak az átlagnál hidegebb fû-
tési idôszak esetén a magasabb hôfogyasztás miatt az in-
dokoltnál – a valós költségnél – többet, míg egy átlagos-
nál enyhébb idôjárás esetén az indokoltnál kevesebbet
kell fizetniük. A másik következmény abban van, hogy
az átlagnál magasabb fajlagos hôfogyasztású felhaszná-
lók éves távhôköltsége – az aránymódosítás miatt meg-
növelt hôdíj következtében – még nôhet is a korábbi év-
hez képest.  Az aránymódosítás további következménye
még, hogy a felhasználók téli hónapok fogyasztásait tar-
talmazó számlái a magasabb hôdíj-arány miatt meg-
nônek, igaz a fûtési idôszakon kívüli hónapok számlái
csökkennek. 

Azoknak a felhasználóknak viszont, akiknek a fajla-
gos (1 lég m3-re jutó) hôfogyasztása az átlagnál maga-
sabb, illetve akik az átlagtól eltérô idôjárásból származó

negatív kockázatokat nem szívesen vállalják, megéri az
R. 3. § (4) bekezdésében szabályozott feltételekkel a szá-
mukra kedvezôbb tarifák fizetését választani.  

Az alapdíj-hôdíj induló aránya a jövôben kisebb mér-
tékben változhat tekintettel arra, hogy az alapdíjak, illet-
ve a hôdíjak eltérô idôpontokban és eltérô mértékekben
változnak majd. 

Az átlagos felhasználó éves távhôköltsége az arány-
módosítás miatt a 2008. év kivételével – átlagos hôfel-
használás esetén – nem változik. 2008. évben az átlagos
méretû, átlagos hôfelhasználású, fûtéssel és vízfelmele-
gítéssel ellátott lakás éves távhôköltsége azonban bruttó
9433  Ft-tal, vagyis 4%-kal csökken. Ez abból adódik,
hogy 2008. januárban és februárban a felhasználók már a
csökkentett alapdíjat, s ugyanezekben hónapokban a
2007. november, illetve december havi hôfogyasztás dí-
jait még a 2007. évben érvényes – alacsonyabb – hôdíj-
tétellel fizetik.  

Az 5. §-hoz

Az (1) bekezdés a rendelet 2008. január 1-jétôl történô
hatályba lépésérôl rendelkezik.

A (2) bekezdés arról rendelkezik, hogy a rendelet 4/A.
§ (1) bekezdése szerinti új hôdíjakat e rendelet hatályba
lépését követô elsô mérôleolvasás utáni távhôfogyasztás-
ra alkalmazhatók. E bekezdés arról is rendelkezik, hogy
a hôdíjakat elsô ízben 2008. február elsô napjától lehet
változtatni e rendelet 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint.

A (3) bekezdés alapján e rendeletet a hatálybalépése-
kor fennálló – az R. hatálya alá tartozó – jogviszonyokra
is alkalmazni kell.
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Megnevezés Mértékegység Díjtételek*

I. I. A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
esetben – a közüzemi szerzôdésben meghatározott
légtérfogat alapján – fizetendô alapdíj-tételek

a) Fûtési alapdíj Ft/lég m3/év 470,76  

b) Vízfelmelegítési alapdíj Ft/lég m3/év 36,12 

c) Melegvíz alapdíj Ft/lég m3/év 239,40 

d) Együttes alapdíj A (a + b) Ft/lég m3/év 506,88 

e) Együttes alapdíj B (a + c) Ft/lég m3/év 710,16

II. A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben
– a közüzemi szerzôdésben lekötött hôteljesítmény alapján –
fizetendô alapdíj Ft/MW/év 12 948 792

Megnevezés Mértékegység Díjtételek*

I. A 3. § (3) bekezdése szerint választható alapdíj-tételek

a) Fûtési alapdíj Ft/lég m3/év 184,56 

b) Vízfelmelegítési alapdíj Ft/lég m3/év 24,00

c) Melegvíz alapdíj Ft/lég m3/év 227,28 

d) Együttes alapdíj A (a + b) Ft/lég m3/év 208,56

e) Együttes alapdíj B (a + c) Ft/lég m3/év 411,84

1. sz. melléklet a 81/2007. (XII.28.) Fôv. Kgy. rendelethez 
A 84/2005. (XII.16.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

A lakossági (háztartási) célú távhôszolgáltatási díjak

A.  Általános alapdíj-tételek

B.  Választható alapdíj-tételek

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

Megnevezés Mértékegység Díjtételek*

I. A 3. § (4) bekezdése szerint választható alapdíj-tételek

a) Fûtési alapdíj Ft/lég m3/év 615,36 

b) Vízfelmelegítési alapdíj Ft/lég m3/év 79,92

c) Melegvíz alapdíj Ft/lég m3/év 283,20 

d) Együttes alapdíj A (a + b) Ft/lég m3/év 695,28

e) Együttes alapdíj B (a + c) Ft/lég m3/év 898,56

C.  Választható alapdíj-tételek

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



2. sz. melléklet a 81/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez 
A 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete

A lakossági (háztartási) célú hôdíjak
bázis (induló) díjai 

A. Általános bázis (induló) hôdíj-tételek

1. A 4/B. § (1) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tételek:

2949 Ft/GJ*

2. A 4/B. § (2) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tételek:

3834 Ft/GJ*

3. A 4/B. § (3) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tételek:

2354 Ft/GJ*

4. A 4/B. § (4) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tételek:

3060 Ft/GJ*

B. Választható bázis (induló)hôdíj-tétel

5. A 4/B. § (5) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tétel:

3883 Ft/GJ*

C. Választható bázis (induló)hôdíj-tétel

6. A 4/B. § (6) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tétel:

2359 Ft/GJ*

* Legmagasabb hatósági árak, amelyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2007. december 28. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2349



3. sz. melléklet a 81/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez 
A 84/2005. (XII.16.) Fôv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete

A lakossági (háztartási) célú hôdíjak meghatározása és alkalmazása

1. A 4/B. § (1) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meg-
határozni*:

ahol
HL [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel.
Hv [Ft/GJ] = Hôdíj díjtételnek a vásárolt hôenergia hôdíj költségét és a társaság által termelt hôenergia gázdíj 

[Ft/GJ] költségét fedezô díjrésze.
Hf [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel energetikai fejlesztések megtakarításának díjrésze.
Ht [Ft/GJ] = Hôdíj díjtételnek a vásárolt hôenergia teljesítménydíj, valamint a gáz teljesítménydíj költségét 

és a társaság által termelt hôenergia gáz teljesítménydíj költségét fedezô díjrésze.
He [Ft/GJ] = Hôdíj díjtételnek a társaság elektromos energia költségét fedezô díjrésze.
Hr [Ft/GJ] = Hôdíj díjtételnek az energetikai kedvezmény hôdíj díjtételhez kapcsolódó bevételkiesést fedezô 

díjrésze.
at [%] = Ipari belföldi értékesítés 3 havi kumulált árindexe az élelmiszeripar, villamos energia- és vízellátás

nélkül, amelyet a KSH által megadott havi adatokból kell meghatározni a hôdíj díjtétel díjváltozás 
idôpontjának hónapját megelôzô 5. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel változásának idôpontjának 
hónapját megelôzô 3. hónap utolsó napja közötti három hónapra egytizedesre kerekítve. 
A KSH által megadott havi adatoknál az elôzô hónap=100 %-kal.

ae [%] = Villamosenergia-ellátás 3 havi kumulált belsô értékesítési árindexe, amelyet a KSH által megadott 
havi adatokból kell meghatározni a hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 
5. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 3. hónap utolsó 
napja közötti három hónapra egytizedesre kerekítve. A KSH által megadott havi adatoknál az elôzô
hónap = 100%-kal.

i – = Díjváltozást követô idôszak
i–1 – = Díjváltozást közvetlenül megelôzô idôszak

A földgáz hatósági árszabályozásának fennállása alatt:
g – = Nem háztartási árszabású 500 m3 / h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíjak változásának 

egy tizedesre kerekített hányadosa
ggúj [Ft/GJ] = Nem háztartási árszabású 500 m3 / h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj 

változást követôen
ggrégi  [Ft/GJ] = Nem háztartási árszabású 500 m3 / h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj 

változást megelôzôen

i i i i
i i

i i i i

Hv Hf Ht He
Hr Hr

Hv Hf Ht He–1
–1 –1 –1 –1

–

–

+ +
= ×

+ +

i i
ae

He He –1 100
= ×

i i
at

Ht Ht –1 100
= ×

új
i i

régi

gg
Hf Hf

gg–1= ×

új
i i

régi

gg
Hv Hv

gg–1= ×

iL i i i i iH Hv Hf Ht He Hr–= + + +
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A földgáz hatósági árszabályozásának megszûnése után:

g – = Lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költségek egy tizedesre kerekített hányadosa

ahol
gg [Ft/GJ] = Az adott három hónapra lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költsége
Vg [Ft] = A hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség adott három hónapra lekönyvelt hôdíj költsége
Vq [GJ] = Az adott három hónap alatt a hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség (gigajule-ban)
Tg [Ft] = A társaság  által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség adott három hónapra lekönyvelt

gázdíj költsége
Tq [GJ] = Az adott három hónap alatt a társaság által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség (gigajule-ban)
0,9 – = Társaság által megtermelt hôenergia átlagos telepi hatásfok tényezôje
új – = A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 4. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel

díjváltozás hónapját megelôzô 2. hónap utolsó napja közötti három hónap
régi – = A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 7. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel

díjváltozás hónapját megelôzô 5. hónap utolsó napja közötti három hónap

2. A 4/B. § (2) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meg-
határozni*:

ahol
HLv [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel 

3. A 4/B. § (3) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meg-
határozni*:

ahol
HMW [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel
Hv [Ft/GJ] = Hôdíj díjtételnek a vásárolt hôenergia hôdíj-költségét és a társaság által termelt hôenergia 

gázdíj-költségét fedezô díjrésze
Hf [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel energetikai fejlesztések megtakarításának díjrésze
Hr [Ft/GJ] = Hôdíj díjtételnek az energetikai kedvezmény hôdíj díjtételhez kapcsolódó bevételkiesést fedezô 

díjrész
i – = Díjváltozást követô idôszak
i – 1 – = Díjváltozást közvetlenül megelôzô idôszak

i i
i

i i

Hv Hf
Hr

Hv Hf–1 –1

–

–
=

új

régi

gg
g

gg
=

i iHf Hf g–1= ×

i iHv Hv g–1= ×

iMW i i iH Hv Hf Hr–= +

iLv LH H 1,3,= ×

Vg Tg
gg

Vq Tg 0,9

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟×⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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A földgáz hatósági árszabályozásának fennállása alatt:

g – = Nem háztartási árszabású 500 m3 / h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíjak változásának egy
tizedesre kerekített hányadosa

gguj [Ft/GJ] = Nem háztartási árszabású 500 m3 / h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj vál-
tozást követôen

gguj [Ft/GJ] = Nem háztartási árszabású 500 m3 / h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj vál-
tozást megelôzôen 

A földgáz hatósági árszabályozásának megszûnése után:
g – = Lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költségek egy tizedesre kerekített hányadosa

ahol
gg [Ft/GJ] = Az adott három hónapra lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költsége
Vg [Ft] = A hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség adott három hónapra lekönyvelt hôdíj költsége
Vq [GJ] = Az adott három hónap alatt a hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség (gigajule - ban)
Tg [Ft] = A társaság  által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség adott három hónapra lekönyvelt gázdíj

költsége
Tq [GJ] = Az adott három hónap alatt a társaság által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség (gigajule-ban)
0,9 – = Társaság által megtermelt hôenergia átlagos telepi hatásfok tényezôje
új – = A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 4. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel 

díjváltozás hónapját megelôzô 2. hónap utolsó napja közötti három hónap
régi – = A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 7. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel 

díjváltozás hónapját megelôzô 5. hónap utolsó napja közötti három hónap

4. A 4/B. § (4) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell
meghatározni*:

ahol
HMWv [Ft/GJ] =  Hôdíj díjtétel 

5. A 4/B. § (5) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell
meghatározni*:

ahol 
Hv [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel 
HL [Ft/GJ] = A 4/B. § (1) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíj díjtétel
i – = Díjváltozást követô idôszak
i–1 – = Díjváltozást közvetlenül megelôzô idôszak

6. A 4/B. § (6) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meg-
határozni*:

A számítási képlet megegyezik a 3. pontban foglalt számítási képlettel.

*A számítási képletek alapján megállapított legmagasabb hatósági árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

ii i Li LHv Hv H H
–1–1 ( – )= +

iMWv MWH H 1,3,= ×

Vg Tg
gg

Vq Tg 0,9

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟×⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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4. sz. melléklet a 81/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez 
A 84/2005. (XII.16.) Fôv. Kgy. rendelet 4. sz. melléklete

A távhôszolgáltatás csatlakozási díja

A felhasználó ellátása érdekében szükséges

- bekötôvezeték létesítéséhez: 150 000 Ft/nyomvonal folyóméter*

- szolgáltatói egyéb berendezések létesítéséhez, bôvítéséhez:

25 000 Ft/KW*

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben
kapott felhatalmazás alapján Budapest Fôváros Közgyû-
lése az önkormányzat tulajdonában lévô víziközmû által
szolgáltatott ivóvíz, és az önkormányzat tulajdonában
lévô víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjá-
nak megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás felté-
teleirôl a következôk szerint rendelkezik.

1. §

Az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgálta-
tott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szen-
nyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának
Budapest fôváros közigazgatási területén történô megál-
lapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl szóló
4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a)
pontja 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 Vízmû-
vek Zártkörûen Mûködô Részvénytársaságnál vezetett, a
számlázás alapját képezô szerzôdéses folyószámlájához
tartozó bekötésein megállapított napi átlagfogyasztások
összege alapján meghatározott és szerzôdéses folyó-
számlánként kiterhelt díjtétel. 

Az ivóvíz alapdíj mértéke:
– 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft,
– 0 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3 napi átlag-

fogyasztás mellett évente 10 800 Ft,
– 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15m3 napi átlag-

fogyasztás mellett évente 39.600 Ft,
– 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 64 800 Ft.

– Ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj:
166,50 Ft/m3”

2. §

A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.  
fôjegyzô fôpolgármester 

Indokolás

Általános indokolás

A Fôvárosi Vízmûvek Zrt. és a Fôvárosi Önkormány-
zat között érvényben lévô Szindikátusi és Menedzsment
Szerzôdésben meghatározott díjképlet, és annak egy-
séges értelmezésére vonatkozó 2000. évi Megállapodás-
ban rögzített elôírásokból eredô szerzôdéses kötelezett-
ség szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható
legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását
Budapest fôváros közigazgatási területén.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósá-
gi díjtétel újbóli megállapítását a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
és a Fôvárosi Önkormányzat között érvényben lévô
Szindikátusi és Menedzsment Szerzôdésben meghatáro-
zott díjképlet, és annak egységes értelmezésére vonat-
kozó 2000. évi Megállapodásban rögzített elôírásokból
eredô szerzôdéses kötelezettség teszi szükségessé. 

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltün-
tetett egységár alkalmazása indokolt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16.§ (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás
alapján Budapest Fôváros Közgyûlése a Budapesti Köz-
lekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság hatósági
árformába tartozó díjait (városi, elôvárosi vasúti sze-
mélyszállítás 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 feltétele-
it a következôkben állapítja meg :

I.
Általános rendelkezések

1. §

(1) A különbözô éves bérletek 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 iga-
zolványhoz kötött, kivéve az arckép nélküli, évre szóló
bérleteket. A teljesárú éves bérletek csak általános bérlet-
igazolványban, a tanuló éves értékszelvények csak érvé-
nyes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas éves értékszelvé-
nyek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban hasz-
nálhatók. A teljesárú budapesti egyesített éves bérletek a
Volánbusz Zrt. által kiadott Volán BKSZ dolgozói bérlet-
igazolványokkal is használhatók.

(2) A különbözô havi bérletek tetszôleges kezdônappal
válthatóak, érvénytartamuk egy hónap. Az adott hónap
adott napjától a következô hónapnak a kezdônapot
megelôzô napjáig használható, a hónap 1-jei kezdônap
esetén a hónap utolsó napjáig érvényes. (Például a hónap
10-étôl váltott bérlet a következô hónap 9-éig érvényes).
Használatuk igazolványhoz kötött: a teljesárú bérletek
csak általános bérletigazolványban, a tanuló bérletek csak
érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas, és a mozgáskor-
látozott értékszelvények csak érvényes nyugdíjas bérlet-
igazolványban használhatók. A teljesárú budapesti egye-
sített havi 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 tel-

jesárú budapesti egyesített kéthetes bérletek a Volánbusz
Zrt. által kiadott Volán BKSZ dolgozói bérletigazolvá-
nyokkal is használhatók.

(4) A hetijegy a feltüntetett nap 0 órájától az azt
követô hatodik nap 24 órájáig érvényes. Át nem ruházha-
tó, az utazás megkezdése elôtt a tulajdonos köteles nevét
a jegyen nyomtatott betûkkel feltüntetni.

(5) A háromnapos turistajegy a feltüntetett nap 0 órá-
jától az azt követô második nap 24 órájáig érvényes.

(6) A napijegy a feltüntetett nap 0 órájától annak 24
órájáig érvényes.

(7) A családi jegy (2 napos) a feltüntetett dátum alap-
ján két egymást követô napon érvényes az éjszakai jára-
tok kivételével. A családi jegyet 1 vagy 2 felnôtt (18 éven
felüli személy), legalább 1, de legfeljebb 7 fô, 14 éven
aluli gyermekkel együtt, egy kocsiban történô utazásnál
veheti igénybe. A gyermekek 14 éves korig, érvényes
magyar diákigazolvánnyal használhatják.

(8) A (2)–(7) bekezdésben szereplô bérlet- és jegyfaj-
ták elôvételben is megválthatóak, az érvényességet 
vásárláskor a pénztáros tünteti fel a szelvényen. Ezen
jegy- és bérletfajták közül azokat, amelyek érvényességi
ideje részben vagy egészben 2009. évre, vagy késôbbi
idôpontra esik, elôvételben csak az érvényesség kezdô-
napja elôtt legfeljebb 30 nappal lehet értékesíteni
legkésôbb 2008. december 31-ei utolsó kezdôdátummal.
A jegyek és bérletek visszamenôleges kezdônappal nem
adhatók ki!

(9) A vonaljegy érvényes az autóbusz, villamos, troli-
busz, földalatti vasút, metró, fogaskerekû járatainak tel-
jes hosszán, valamint az elôvárosi vasút ( HÉV ) köz-
igazgatási határon belüli vonalszakaszára, egy utazásra,
átszállás nélkül. Bélyegzôs készülékkel történô érvénye-
sítés esetén felszíni jármûveken és a metrón a kezeléstôl
számított 60 percig, a földalatti vasúton 30 percig. A vo-
naljegy az éjszakai járatokon nem érvényes.

(10) A helyszíni vonaljegy érvényessége azonos a vo-
naljegynél feltüntetettekkel, továbbá az éjszakai járato-
kon is érvényes. Váltható a jármûvezetôtôl, az utazási
jogosultságot ellenôrzô személyzettôl vagy a jármûvön
elhelyezett automatából.
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(11) Az egyszeres átszállójegy érvényes egy utazásra,
egy átszállással, az utazás kezdôpontjától, illetve az át-
szállás helyétôl távolodó irányban. A jegyet minden fel-
szálláskor kezelni kell, elsô alkalommal az egyik, máso-
dik alkalommal a másik végén található számkockáknál.
Ha az érvényesítés bélyegzôs készülékkel történik, az
elsô kezeléstôl számított 90 percig, ezen belül a második
kezeléstôl számítva felszíni jármûveken és a metrón 60
percig, a földalatti vasúton 30 percig érvényes. Az egy-
szeres átszállójegy az éjszakai járatokon nem érvényes.

(12) A metrószakaszjegy érvényes a metrón és a föld-
alatti vasúton egy utazásra, átszállás nélkül, az utazás
kezdôpontjától távolodó irányban legfeljebb 3 megálló
távolságra, a kezeléstôl számított 30 percig.

(13) A gyûjtôjegyek 10 db vonaljegyet tartalmaznak.
Érvényességük azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel.
A tömb vásárlás után szétbontható, a borító megôrzése
nem kötelezô. A gyûjtôjegyek jegydarabonkénti árusítá-
sa tilos!

(14) A környéki vonaljegyek érvényesek a Budapest
közigazgatási határát átlépô, vagy csak azon kívül
közlekedô autóbuszjáratoknak a közigazgatási határon
kívüli szakaszain, egy utazásra, átszállás nélkül.
Bélyegzôs készülékkel történô érvényesítés esetén a
kezeléstôl számított 60 percig érvényes. A környéki vo-
naljegy az éjszakai járatokon nem érvényes.

(15) A mobil (SMS) 60-90 jegy érvényes hétköznap
60 percig, hétvégén és éjszakai járatok igénybevételénél
90 percig. Az idôtartamon belül korlátlan utazásra jogo-
sít. Érvényessége az érvényesítô válasz SMS megérke-
zésétôl kezdôdik. A jegynek az ellenôrzés idôpontjában
még érvényesnek kell lennie. Lejárt jegy, lemerült tele-
fon pótdíjazást von maga után. Az utas által küldött
megrendelô SMS díja az utast terheli (a viteldíjon felül).

(16) A City jegy érvényes a Centrum busz járaton. 
A jegy elôvételben nem, csak a járaton váltható meg.

(17) A közösségi közlekedés jármûvein utazást meg-
kezdeni – a 9.§ (1) c.) pontjában foglaltak kivételével –
csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet. Az utas és a
szolgáltató között ráutaló magatartás alapján is szerzôdés
jön létre. Ezért ha az utas a szerzôdési feltételeket nem
tartja be, vagy díjfizetés nélküli utazik, ellenôrzés esetén
a helyszínen nem egyenlíti ki a pótdíjat, köteles arcképes
igazolványt, vagy egyéb azonosító okmányt bemutatni.
Ráutaló magatartásnak a jármûre történô felszállás, vagy
a peronzár átlépése minôsül.

(18) A (9)–(13) bekezdésben felsorolt jegyeket a met-
rón, a földalatti vasúton és a HÉV olyan állomásain és
megállóhelyein, ahol a peronzár vonal fel van festve, az
utazás megkezdése elôtt, a többi közlekedési eszközön a

felszállás után a jegykezelô készülékkel kell érvényesíte-
ni. Vonal-, gyûjtô- vagy metrószakaszjeggyel történô uta-
zás esetén a metróhálózaton való átszállásnál is új jegyet
kell érvényesíteni. A (14) bekezdésben szereplô környé-
ki vonaljegyeket felszállás után kell érvényesíteni.

(19) A metrón, a földalatti vasúton és a HÉV azon
állomásain és megállóiban, ahol peronzár vonal van fel-
festve, az utazás megkezdésének a felfestett bejárati,
befejezésének a kijárati peronzár vonal átlépése minôsül.

(20) A HÉV azon állomásain és megállóiban, ahol
peronzár vonal van felfestve, a jegykezelés jegykezelô
készülékkel vagy a személyzet által lehetséges.

2. §

(1) A kutyaszállítás díja azonos az adott távolságra ér-
vényes teljesárú menetdíj árával, az elôvárosi vasút
(HÉV) vonalain a vonaljegy vagy a gyûjtôjegy a vonal
teljes hosszára érvényes.

(2) A kutya számára csak teljesárú bérlet váltható. Az
értékszelvényt általános bérletigazolványban kell hasz-
nálni, az arckép helyén “EB” felirattal, az általános bér-
letekre vonatkozó szabályok szerint.

(3) A vakvezetô, a mozgáskorlátozottakat segítô és a
rendôrségi kutya szállítása díjtalan.

3. §

(1) A bérletigazolványok kiállítási díja 200 Ft. A bér-
letigazolvány rovatait az utas köteles megfelelôen kitöl-
teni. A teljesárú bérletigazolvány érvényessége 10 évig,
a nyugdíjas bérletigazolvány érvényessége a rajta feltün-
tetett idôpontig, de legfeljebb szintén 10 évig  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 ismer-

hetô fel,
– a bérletigazolvány oly mértékben megrongálódott,

hogy érvényességét és a használat jogosságát meg-
állapítani nem lehet

– érvényessége lejárt.

(3) A bérletszelvényre a bérletigazolvány vagy diák-
igazolvány sorszámát az elsô utazás megkezdése elôtt
tintával olvashatóan rá kell vezetni. A hibás, elrontott
sorszámot javítani nem szabad, a bérletszelvényt a BKV
Zrt. pénztáraiban 200 Ft kezelési díj ellenében ki kell
cseréltetni.
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(4) A bérletek, a napi-, a turista-, a heti- és a családi
jegyek csak érvényességük kezdete elôtt válthatóak visz-
sza a BKV Zrt. pénztáraiban 200 Ft kezelési díj ellené-
ben. Ugyancsak 200 Ft az elrontott vagy megrongálódott
bérletszelvény kicserélésének díja.

(5) A havi árral rendelkezô, évre szóló bérlet évköz-
ben 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 200 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 érvé-
nyesítése a diákigazolvány egyidejû bemutatásával törté-
nik, 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-, metrószakasz-, átszálló-, gyûjtô-, kör-
nyéki, mobil (SMS) és helyszíni jegyek valamint a HÉV
menet- és menettérti jegyek valamint ezek kedvezmé-
nyes fajtái vissza nem válthatóak.

(9) Az elveszett jegyeket és bérleteket a BKV Zrt.
nem pótolja.

4. §

(1) A helyi közösségi közlekedési eszközökön minden
utas legfeljebb 2 db, egyenként 40x50x80 cm vagy
200x20x20 cm méretet meg nem haladó, egy személy ál-
tal hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézi-
poggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg fa-
csemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.

(2) A HÉV vonalain az (1) bekezdésben felsorolt mé-
reteket meghaladó (túlméretes), de legfeljebb 1 db
100x100x200 cm méretet meg nem haladó tárgy (cso-
mag) – megfelelôen becsomagolva – a jármûvek
megfelelô piktogrammal jelölt peronján díjfizetés ellené-
ben szállítható. A díj mértéke a teljesárú menetjegy árá-
val azonos.

(3) Kerékpár csak díjfizetés ellenében szállítható azo-
kon a közösségi közlekedési jármûveken, amelyeknél a
kerékpár szállítására utaló jelzés kívülrôl jól láthatóan el-
helyezésre került. Az ilyen jelzés nélküli jármûveken ke-
rékpár szállítása tilos. A kerékpár szállításáért egy vonal-
jegyet vagy egy gyûjtôjegyet kell kezelni, amelyek a
HÉV esetében az adott vonal teljes hosszára érvényesek.

5. §

(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság jogosult a viteldíj lerovását és az uta-
zási feltételek – amelyeket a társaság köteles közzétenni
– betartását ellenôrizni. A viteldíj megfizetésének és a
kedvezmények jogos igénybe vételének ellenôrzése ér-
dekében az utasnak a jegyet, bérletet és a bérletigazol-
ványt, diákigazolványt a társaság által arra feljogosított
személynek ellenôrzés céljából fel kell mutatni, kérésre
át kell adni. Az ingyenes utazásra jogosító okmányt
ellenôrzéskor fel kell mutatni. A HÉV-en és a környéki
járatokon kedvezmények igénybevételének jogosságát
nem a jegy vagy bérlet megváltásakor, hanem az
ellenôrzéskor kell igazolni.

(2) Az ellenôrzésre feljogosított személyek civilben és
egyenruhában egyaránt ellenôrizhetnek. Az ellenôrzésre
karszalag – a társaság dolgozója esetében ezen felül a ru-
házaton elhelyezett, arcképpel és azonosító számmal el-
látott kitûzô – jogosítja fel ôket.

(3) A BKV Zrt. ellenôrzésre feljogosított dolgozói jo-
gosultak a bérletigazolvány és/vagy az értékszelvény, il-
letve 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 ismer-

hetô fel,
– a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvé-

nyességét 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 gya-

núja merül fel.

(4) 12000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki
– jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási

igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve vala-
milyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,

– olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal kísérli meg
az utazást, amelyhez tartozó értékszelvényre a bér-
letigazolvány vagy diákigazolvány sorszáma nincs
ráírva, vagy a ráírás nem a 3. § (3) bekezdés elô-
írása szerinti, vagy a bérletigazolvány vagy diák-
igazolvány nincs kitöltve, illetve érvényesítve, a ki-
indulási és a célállomás nincs rábélyegezve,

– hetijeggyel történô visszaélés esetén,
– kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az elôírt

díj fizetése nélkül szállít,
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– 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 jármû-
vet,

– a vészjelzôt indokolatlanul mûködésbe hozza,
– az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

(5) A 12000 Ft pótdíj helyszíni kiegyenlítése esetén
annak összege 6000 Ft-ra mérséklôdik. Ennek meg-
fizetésérôl a jegyellenôr pótdíjelismervényt köteles adni.

(6) Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem
rendezi, a jegyellenôr pótdíjfolyamati eljárást kezdemé-
nyez. 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 aláírásá-
val 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 szabályo-
zott esetekben a bérletigazolványt és/vagy az értékszel-
vényt, illetve a jegyet felszólítás ellenére nem adja át,
lehetôség van a helyszínen rendôri segítséget kérni.

(8) 12000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni – a (4) be-
kezdésben meghatározott pótdíjon felül –, aki tartozását
30 napon belül nem egyenlíti ki.

(9) Amennyiben az utas olyan arcképes bérlettel, vagy
diákigazolvánnyal használható tanulóbérlettel rendelke-
zik, amelyik szelvény a pótdíjazás napján és az azt
megelôzô napon együttesen érvényes, de azt a jegyel-
lenôrzésnél felmutatni nem tudja, a pótdíjazástól számí-
tott 8 naptári napon belül a társaság által kijelölt helyen
a bérlet bemutatása esetén a pótdíjfolyamat 3000 Ft bér-
letbemutatási díj ellenében megszûnik. A bérletbemuta-
tás lehetôségével naptári évenként legfeljebb két alka-
lommal élhet az utas, amennyiben nincs rendezetlen pót-
díjtartozása. A bérletbemutatás lehetôsége a kutyabérlet-
re nem vonatkozik.

(10) Amennyiben az utas a vonatkozó kormányrende-
let alapján ingyenes utazásra jogosult, de jegyel-
lenôrzéskor azt nem tudja igazolni, a pótdíjazástól szá-
mított 8 naptári napon belül a társaság által kijelölt he-
lyen a jogosultságot igazoló iratok bemutatása esetén a
pótdíjfolyamat 3000 Ft bérletbemutatási díj ellenében
megszûnik. A lehetôséggel naptári évenként legfeljebb
két alkalommal élhet az utas, amennyiben korábbról
nincs rendezetlen pótdíjtartozása. A kedvezményes éves

bérletek tulajdonosaira az évi kétszeri korlátozás nem
vonatkozik.

(11) Ha az utas a pótdíj megfizetését és személyi ada-
tainak megadását egyaránt megtagadja, illetve az utazási
feltételekben rögzítetteket nem tartja be, a jegyellenôr
rendôri intézkedést kérhet és/vagy az utast felszólíthatja
a közösségi közlekedési jármû, vagy a metróállomás el-
hagyására.

6. §

(1) Az utazási kedvezmények körét – a mozgáskorlá-
tozott havi bérlet kivételével – a közforgalmú személy-
szállítási utazási kedvezményekrôl szóló kormányrende-
let tartalmazza.

(2) Mozgáskorlátozott havi bérlet igénybevételére jo-
gosult az, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közle-
kedési kedvezményeirôl szóló 164/1995. (XII.7.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklete szerinti súlyos mozgáskorláto-
zott, akinek a 164/1995. (XII.7.) Korm. rendelet 2., vagy
3. sz. melléklete szerint kiadott orvosi szakvéleményben
a közlekedôképességi minôsítése legalább 7 pont, és ál-
lapota a szakvéleményben véglegesnek minôsített.

(3) A BKV Zrt. – üzletpolitikájának megfelelôen – az
e rendeletben meghatározott kedvezmények és legmaga-
sabb hatósági árak keretein belül egyéb díjkedvezménye-
ket is nyújthat.

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 vo-
nalszakaszain, az éjszakai járatok kivételével:

a) az egy utazásra érvényes vonaljegy ára 270 Ft
b) az egyszeres átszállójegy ára 420 Ft
c) a tíz utazásra jogosító 10 darabos 

gyûjtôjegy ára 2350 Ft  
d) a családi jegy (2 napos) ára 2000 Ft  

(2) Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút,
metró, fogaskerekû járatainak teljes hosszán, valamint az
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elôvárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vo-
nalszakaszain, továbbá az éjszakai járatokon:

a) jármûvezetônél, az utazási jogosultságot 
ellenôrzô személyzettôl vagy a jármûvön 
elhelyezett jegyeladó gépbôl váltott 
helyszíni vonaljegy ára                                350 Ft

b) a mobil (SMS) jegy ára 499 Ft  
c) a napijegy ára 1550 Ft  
d) három naptári napra érvényes 

turistajegy ára 3400 Ft  
e) a hét naptári napra érvényes hetijegy ára       4000 Ft  

(3) A metró és földalatti vasút vonalain:
a metrószakaszjegy ára                                   220 Ft  

(4) A Centrum busz járaton:
a City jegy ára                                             3750 Ft,  

(5) A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fo-
gaskerekû vonalain, valamint az elôvárosi vasút (HÉV)
és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli
vonalszakaszain (az autóbusz szakaszhatárok a 2. sz.
melléklet szerintiek):

a) a tizennégy naptári napra érvényes arcképes
összvonalas kétheti bérlet ára 5 300 Ft  

b) az arcképes összvonalas havi bérlet ára 8 250 Ft  
c) az évre szóló arcképes összvonalas (pénzre 

visszaváltható) éves bérlet havi ára 8 250 Ft  
d) az évre szóló összvonalas arckép nélküli 

éves bérlet havi ára 20 625 Ft  
e) a teljes évre megvásárolt, vissza nem 

váltható arcképes kedvezményes éves 
bérlet ára 90 750 Ft  

f) a teljes évre megvásárolt, vissza nem 
váltható arcképes kedvezményes éves 
tanuló bérlet ára 35 750 Ft  

g) a teljes évre megvásárolt, vissza nem 
váltható arcképes kedvezményes éves 
nyugdíjas bérlet ára 35 750 Ft

h) az arcképes összvonalas tanuló havi 
bérlet ára 3 250 Ft  

i) az évre szóló arcképes összvonalas 
(pénzre visszaváltható) éves tanulóbérlet 
havi ára 3 250 Ft  

j) az arcképes összvonalas nyugdíjas havi 
bérlet ára 3 250 Ft  

k) az évre szóló arcképes összvonalas 
(pénzre visszaváltható) éves nyugdíjas 
bérlet havi ára 3 250 Ft  

l) az arcképes összvonalas mozgáskorlá-
tozott havi bérlet ára 7 250 Ft  

m)az arcképes összvonalas „kismama” 
havi bérlet (a gyermeknevelési támogatásban
részesülô szülôk számára) ára 3 250 Ft  

(6) A Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) elô-
készítését szolgáló megállapodásban foglaltaknak meg-
felelôen a  villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró,
fogaskerekû vonalain, valamint az elôvárosi vasút (HÉV)
és az autóbusz vonalainak Budapest közigazgatási hatá-
rán belüli vonalszakaszain (a BKV Zrt. autóbuszvon-
alainak szakaszhatárai a 2. sz. melléklet szerintiek):

a) a tizennégy naptári napra érvényes 
budapesti egyesített kétheti bérlet ára 5 700 Ft  

b) az arcképes budapesti egyesített havi
bérlet ára 9 050 Ft  

c) az arcképes budapesti egyesített tanuló 
havi bérlet ára 3 550 Ft  

d) az arcképes budapesti egyesített 
nyugdíjas havi bérlet ára 3 550 Ft  

e) a teljes évre megvásárolt, vissza nem 
váltható arcképes kedvezményes budapesti
egyesített éves bérlet ára 99 550 Ft  

f) a teljes évre megvásárolt, vissza nem 
váltható arcképes kedvezményes budapesti 
egyesített éves tanuló bérlet ára 39 050 Ft   

g) a teljes évre megvásárolt, vissza nem 
váltható arcképes kedvezményes budapesti 
egyesített éves nyugdíjas bérlet ára 39 050 Ft  

A budapesti egyesített bérletek – külön jogszabályok
alapján – az országos közforgalmú vasutak kijelölt
vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt jára-
tainak Budapest közigazgatási határán belüli vonalsza-
kaszain is érvényesek.

(7) Az (5) és (6) bekezdésekben a BKV Zrt. Budapest
közigazgatási határát átlépô autóbuszvonalai esetében a
közigazgatási határon belüli vonalszakaszok a 2. sz. mel-
léklet szerintiek. Ezen járatok közigazgatási határon
kívüli vonalszakaszainak táblázata a 3. sz. mellékletek-
ben található.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott bérletek tekin-
tetében az országos közforgalmú vasutak kijelölt
vonatainak és a helyközi autóbusz vonalak kijelölt
járatainak Budapest közigazgatási határán belüli vonal-
szakaszain a budapesti végállomás és a Budapest
közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely közötti
szakaszok értendôk. Ezek megállapítása a belföldi köz-
forgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és
helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a
nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi
autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló min-
denkor hatályos miniszteri rendelet szerint történik.

(9) A bérlet nélküli, illetve érvénytelen bérlettel
történô utazás esetén fizetendô pótdíjat helyi utazás
esetén e rendelet 5. §-a, országos közforgalmú vasúti és
a helyközi (távolsági) autóbusz utazás során a belföldi
közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás
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és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a
nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi
autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló min-
denkor hatályos miniszteri rendelet 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 viszonylatainak a
fôváros közigazgatási határán kívüli szakaszán jeggyel,
környéki vonaljeggyel vagy környéki bérlettel lehet
utazni. Ez alól kivételt képeznek a 38A, 87, 87A, 92,
104, 113, 126, 138, 187, 200 és a 938 jelzésû járatok,
amelyeken a Budapest határán belüli díjszabás a vonal
teljes hosszán érvényes (I. és II. fejezet).

(2) A környéki díjszabásúnak minôsülô viszonyla-
tokat a BKV Zrt. a menetrendben, a hirdetményeken és a
megállóhelyi tájékoztató táblákon külön megjelöli.

(3) A környéki vonaljegyek a járatok Budapesten
kívüli vonalszakaszain a Budapest határán belüli elsô
megállóig, a többi jegyfajta a járatok teljes hosszán való
utazásra érvényesek az éjszakai járatok kivételével. Akik
a közforgalmú személyszállítási kedvezményekrôl szóló
kormányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes
környéki vonaljegyet válthatnak.

(4) A környéki vonaljegy és a környéki kedvezményes
vonaljegyek árait a belföldi közforgalmú menetrend sze-
rinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autó-
busz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmé-
nyek által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-
magasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri
rendelet tartalmazza.

A környéki
a) 5 km-es vonaljegy érvényes a Budapesten kívül

közlekedô bármely viszonylaton a Budapesten
belüli elsô megállóig Törökbálint kivételével.

b) 10 km-es vonaljegy érvényes a Budapesten kívül
közlekedô bármely viszonylaton a Budapesten
belüli elsô megállóig.

A környéki 5 és 10 km-es vonaljegyek érvényességi
határai megegyeznek az 5 és 10 km-es bérletekével, 

részletesen a 3/a. és 3/b. sz,. mellékletben találhatóak. A
környéki vonaljegyek az éjszakai járatokon nem
érvényesek.

(5) A járatokra bárki válthat általános környéki helyi,
környéki 5 vagy 10 km-es bérletet, mindazok pedig, akik
a közforgalmú személyszállítási kedvezményekrôl szóló
kormányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes bér-
letet válthatnak, illetve díjmentesen utazhatnak.

a) Arcképes környéki helyi bérlet váltható a fôváros
közigazgatási határán kívül levô azon településekre,
amelyeken a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság autóbuszjáratai közlekednek. Érvé-
nyes a külsô településen, az 1. számú mellékletben szere-
plô határok között.

A környéki helyi bérletek havi ára a következô (Ft):

b) A környéki 5 km-es bérlet érvényes a feltüntetett
település és Budapest között a Budapesten belüli elsô
megállóig a BKV Zrt. autóbuszjárataira a 3/a. számú
melléklet szerinti szakaszokon. Környéki 5 km-es bérlet
Törökbálintra nem váltható!

c) A környéki 10 km-es bérlet érvényes a BKV Zrt.
Törökbálintra és Budaörsre közlekedô autóbuszjárataira,
a Budapesten belüli elsô megállóig, a 3/b. számú mellék-
let szerint.

d) A környéki helyközi bérletek és a környéki ked-
vezményes helyközi bérletek árait a belföldi közforgal-
mú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és hely-
közi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a neve-
lési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól szóló, mindenkor
hatályos miniszteri rendelet tartalmazza.

e) A környéki 5 és 10 km-es bérletek díjából a munká-
ba járással kapcsolatos utazási költségtérítésrôl szóló
külön jogszabály alapján a munkáltató 80 %-ot köteles
megtéríteni.

f) A környéki helyi bérlethez az e.) pont szerinti
munkáltatói hozzájárulás nem vehetô igénybe. A fôváros
közigazgatási határán kívüli településeknél a környéki
helyi bérletek érvényességét jelentô szakaszhatárok rész-
letezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(6) a) A fôváros közigazgatási határán belül érvényes
bérlet Budapest közigazgatási határáig használható fel

Környéki helyi bérlet 4000  

Környéki helyi tanulóbérlet 2000  

Környéki helyi nyugdíjasbérlet 2000 
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utazásra, a pontos szakaszhatárok a 2. sz. mellékletben
szerepelnek. Aki ilyen bérlettel rendelkezik, de a
közigazgatási határon kívüli szakaszra érvényes bérlete
nincs, útját egy vonal-, gyûjtô-, átszálló-, helyszíni-,
környéki vonal- vagy mobil (SMS) jegy érvényesítésév-
el folytathatja az éjszakai járatokra vonatkozó korlátozás
figyelembe vételével.

b) A fôváros közigazgatási határáig érvényes környé-
ki 5 és 10 km-es autóbuszbérlet Budapesten belül a
közigazgatási határt követô elsô megállóig, a környéki
helyi bérlet a település határáig használható fel utazásra.
Aki ilyen bérlettel rendelkezik, de Budapest közigaz-
gatási határán belüli szakaszra érvényes bérlete nincs,
útját bármely, a BKV Zrt. járataira a közigazgatási
határon belül érvényes jeggyel folytathatja az éjszakai
járatokra vonatkozó korlátozás figyelembe vételével. A
környéki helyi bérletek szakaszhatárait az 1. sz. mellék-
let, a környéki 5 és 10 km-es bérletek érvényességét
jelentô szakaszhatárok részletezését a 3/a. és 3/b. sz. mel-
léklet tartalmazza.

IV.

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság elôvárosi vasút

(HÉV) helyközi díjai

9. §

(1) Általános feltételek

a) Az elôvárosi vasút (HÉV) díjainak megállapí-
tásánál figyelembe kell venni, hogy a közigazgatási ha-
tárig érvényesek a helyi közösségi közlekedés tarifáira
vonatkozó I., II. fejezetben meghatározott jegyek és bér-
letek.

b) A közigazgatási határon belüli szakaszon a helyi
közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények érvénye-
sek, 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 pót-
díjfizetés nélkül válthat jegyet. Ez a lehetôség a bér-
letekre nem vonatkozik.

d) A bérletszelvény megfelelô rovataiba a kiindulási
és a célállomást fel kell tüntetni. A megvásárolt bérlet-
szelvény csak e két állomás között használható fel
utazásra.

e) Tanulók esetében a diákigazolványban rögzített
adatok alapján a kiindulási és célállomást a bérlet-
szelvényen 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 az érvé-
nyességét a diákigazolvány érvényességének megfelelô-
en tanévre/félévre hosszabbítja meg. 

f) A bérletek Budapest közigazgatási határán kívüli
szakaszokra válthatók.

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:

(2) a) Az egy útra szóló teljesárú és kedvezményes
jegyek, az általános (munkába járásra szolgáló) és a köz-
forgalmú személyszállítási kedvezményekrôl szóló kor-
mányrendeletben meghatározott kedvezményes bérletek
árait a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-
közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények
által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb
díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri rendelet
tartalmazza.

b) Az általános – közigazgatási határon kívüli vonal-
szakaszra váltott – bérlet használható a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésrôl szóló külön jogsz-
abály szerinti napi munkába járásra, amelynek alapján a
munkáltató 80 %-ot köteles megtéríteni.

c) Az egyes állomások közötti viszonylatban alkal-
mazandó díjtételekhez a távolsági adatokat tartalmazó
táblázatok a 4/a, 4/b és 4/c sz. mellékletekben talál-
hatóak.
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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



V.

Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz
különjáratok díja

10. §

(1) Az óvoda, általános iskola, középiskola, fôiskola,
egyetem, stb. által igénybe vehetô helyi különjárati
autóbusz-közlekedés tarifái és az igénybevétel feltételei
a következôk :

a) A díjak mértéke

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 autóbus-
zoknak garázsból, illetve telephelytôl való indulási ide-
jétôl a garázsba, illetve telephelyre való érkezésig eltelt
idô) meg kell szorozni a megfelelô csoportba tartozó
óradíjtétellel és az így nyert két szorzat közül a maga-
sabbik - mely azonban nem lehet kevesebb, mint a legc-
sekélyebb 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 szemé-
lyekbôl 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 ren-

delkezô tanulói. Nem minôsül jövedelemnek a tan-
uló ösztöndíja, átképzési alapból kapott ösztöndíj,
valamint részükre szerzôdésben biztosított
járandóság,

– a tanulókat kísérô pedagógusok,
– a kísérô szülôk, autóbuszonként legfeljebb három

személy.

VI.

Záró rendelkezések

11. §

(1) A rendelet az 1. § (15) és (16) bekezdések,
valamint a 7.§ (2) b.) pont, a 7.§ (4) bekezdés és a 7.§ (5)
m.) pont kivételével 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 1.§ (15) és (16) bekezdéseinek,
valamint a 7.§ (2) b.) pontjának, a 7.§ (4) bekezdésének
és a 7.§ (5) m.) pontjának hatályba léptetésérôl külön
rendelet rendelkezik.

(3) 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 alka-
lmazási feltételeirôl szóló 31/2007. (V. 15.) Fôv. Kgy.
Rendelete.

(4) Az e rendeletben megállapított díjak az általános
forgalmi adót tartalmazzák.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.  
fôjegyzô fôpolgármester 
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IKARUS IKARUS
Díjcsoport 256, 260, 405, 415 280, 282, 435

(szóló) (csuklós)

a) Ft/km 550 Ft 825 Ft

b) Ft/óra 5 500 Ft 8 250 Ft

c) legcsekélyebb 
fuvardíj (Ft) 22 000 Ft 33 000 Ft



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és az árak megál-
lapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§-ban foglalt
felhatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zárt-
körûen 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 viteldíjemelés indokolta. A
változás BKV Zrt. teljes viteldíjrendszerére vetítve átla-
gosan 13%-os emelésnek felel meg. Egyes díjtételek
kerekítéseket is tartalmaznak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egyes jegy- és bérletfajtákat és azok idôbeli
érvényességét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A kutyaszállítás díjának a szabályozását tartalmazza.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Poggyászok és egyéb – pl. túlméretes – tárgyak, ke-
rékpárok szállításának feltételei és díjai. A változás mér-
téke a megfelelô menetjegyek áremelkedésével azonos.

Az 5. §-hoz

A bérletbemutatási díjakat és az utólagosan befizetett
pótdíjakat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A kedvezmények körét és mértékét az utazási ked-
vezményekrôl szóló mindenkori hatályos kormányren-
delet tartalmazza. Szükségesnek tartottuk azonban a
mozgáskorlátozottak részére a kormányrendeletben
rögzítetteken felül más kedvezmény biztosítását is.

A 7. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Rész-
vénytársaság 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
autóbusz vonalak kijelölt járatainak Budapest közigaz-
gatási határán belüli vonalszakaszain érvényes budapesti
egyesített bérletekért fizetendô díjakat tartalmazza.

A 8. §-hoz

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

A 9. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság elôvárosi vasút (HÉV) helyközi díjaira
vonatkozó információkat tartalmazza.

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, idôpontja
2008. január 1.
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1. számú melléklete

A KÖRNYÉKI HELYI BÉRLETEK
ÉRVÉNYESSÉGI HATÁRAI

Viszonylat Település Érvényességi határ

13 Diósd Diósd, Törökbálinti elágazás (vissza: Nagytétényi utca) - Diósd, 
Búzavirág utca vá.  

18 Pilisborosjenô Tücsök u. – Pilisborosjenô, Téglagyári tér vá. 
(Solymár, Auchan Áruház)     

22 Budakeszi Szanatórium u. –  Budakeszi, Táncsics M. u. vá.  
22gy Budakeszi Szanatórium u. – Budakeszi, Táncsics M. u. vá.  

40 Budaörs Sasad Rt. – Budaörsi lakótelep vá.    
40gy Budaörs Sasad Rt. – Budaörsi lakótelep vá.    
40E Budaörs Budaörs, Lévai u. – Budaörs, Patkó u. vá.  

55 Gyál Gyál-felsô vasútállomás – Gyál, Vecsési út vá.  

63 Nagykovácsi Nagykovácsi, Tisza István tér vá. – 13-as kilométerkô   
Remeteszôlôs BM iskola – 13-as kilométerkô  

64 Solymár Solymár, Kökörcsin utca – Solymár, Templom tér vá.  

69 Pécel Pécel, Pesti út 110/112. – Pécel, Kun József u. vá.  

72 Törökbálint Autópálya Fômérnökség (vissza Tó utca, vasútállomás)- 
Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.   

Budaörs Budaörs, benzinkút – Autópálya Fômérnökség
(vissza Tó utca,  vasútállomás)  

84gy Gyál Kacsóh Pongrác utca – Gyál, Deák Ferenc utca  

87 Budaörs Budaörsi repülôtér – Mechanikai Mûvek  

87A Budaörs Budaörsi repülôtér – Kamaraerdô  

88 Budaörs Kamaraerdô vá. – Autópálya Fômérnökség 
Törökbálint Autópálya Fômérnökség – Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

89gy Gyál Gyál-felsô vasútállomás – Gyál, Bem József u. vá.  

94gy Gyál Gyál-felsô vasútállomás – Gyál, Vecsési út vá.  
94E Gyál Gyál-felsô vasútállomás – Gyál, Vecsési út vá.  

140 Budaörs Méhecske u. – Budaörsi lakótelep vá.   
Törökbálint Méhecske u. – Törökbálint, bevásárlóközpont vá. 

140E Budaörs Budaörs, Lévai u. – Budaörs, Törökugrató (Tetra Pak) vá.

164 Solymár Solymár, Kökörcsin utca – Solymár, Pest Megyei Mûanyagipari 
Vállalat vá.   

172gy Törökbálint Raktárváros – Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

187 Budaörs Budaörsi repülôtér – Kamaraerdô  

Budaörs-busz Budaörs A vonal teljes hossza

Budaörs-belváros Budaörs A vonal teljes hossza 

Éjszakai járatok

922 Budakeszi Szanatórium u. –  Budakeszi, Táncsics M. u. vá.  

940 Budaörs Sasad Rt. – Budaörsi lakótelep vá.   

969 Pécel Pécel, Pesti út 110/112. – Pécel, Kun József u. vá.  

972 Törökbálint Autópálya Fômérnökség (vissza Tó utca, vasútállomás) – Törökbálint,
Munkácsy M. u. vá.   

Budaörs Budaörs, benzinkút – Autópálya Fômérnökség 
(vissza Tó utca, vasútállomás) 

994 Gyál Gyál-felsô vasútállomás – Gyál, Vecsési út vá.



Viszonylat Szakaszhatárok

13 Budatétény, Campona vá. – Diósd, Törökbálinti elágazás (vissza:  Nagytétényi utca)  

18 Óbuda, Szentlélek tér vá.  –  Tücsök u.  

22 Moszkva tér vá. – Szanatórium utca  

22gy Moszkva tér vá. – Szanatórium utca  

40 Móricz Zs. körtér vá. –         Sasad Rt.  

40gy Móricz Zs. körtér vá. – Sasad Rt.  

40E Reggel
kifelé Móricz Zs. körtér vá. – Budaörs, Patkó u. vá.

befelé  Lévai u. –  Móricz Zs. körtér vá. 

40E Délután 
kifelé Móricz Zs. körtér vá. –  Lévai u.

befelé Budaörs, Patkó u. vá. –  Móricz Zs. körtér  

55 Boráros tér vá. – Gyál-felsô vasútállomás  

63 Hûvösvölgy  –    BM iskola   

64 Hûvösvölgy  –    Solymár, Kökörcsin utca  

69 Rákoskeresztúr, vkp. Vá. –   Pécel, Pesti út 110/112.  

72 Kosztolányi Dezsô tér vá. –   Budaörs, Benzinkút   

84gy Kispest, Határ út vá. – Kacsóh Pongrác utca  

87 A vonal teljes hossza

87A A vonal teljes hossza

88 Kamaraerdô vá. –  Kinizsi utca

89gy Kispest, Határ út vá. – Gyál-felsô vasútállomás  

94gy Kispest, Határ út vá. – Gyál-felsô vasútállomás  

94E Kispest, Határ út vá. – Gyál-felsô vasútállomás  

140 Nincs   

140E Móricz Zs. körtér vá. –  Lévai u.  

164 Hûvösvölgy  –    Solymár, Kökörcsin u.  

172gy Kosztolányi Dezsô tér vá. –   Raktárváros  

187 A vonal teljes hossza   

Budaörs- Budaörsi temetô – Kamaraerdô 

busz Budaörsi temetô –  Kinizsi u.  

Éjszakai járatok 
922 Moszkva tér vá. – Szanatórium utca  

940 Móricz Zs. körtér vá. –         Sasad Rt.    

943 Békásmegyer HÉV-állomás vá. –  Budakalász, Budai út   

969 Rákoskeresztúr, vkp. Vá. –   Pécel, Pesti út 110/112.  

972 Móricz Zsigmond körtér vá. –   Budaörs, Benzinkút   

992 Cinkota HÉV-állomás vá. –  Kistarcsa, Kórház   

994 Dél-pesti Autóbuszgarázs vá. –  Gyál-felsô vasútállomás  
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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



3/a. sz. melléklet

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 Szakaszhatárok

13 Szerafin-villa – Diósd, Búzavirág utca vá.

18 Üröm vasúti megállóhely Pilisborosjenô, Téglagyári tér vá. (Solymár, Auchan Áruház vá.)   

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

22gy Országos Korányi TBC Intézet –  Budakeszi, Táncsics  M. u. vá.  

40 Rupphegyi út – Budaörsi lakótelep vá  

40gy Rupphegyi út – Budaörsi lakótelep vá.  

40E Dayka Gábor u. – Budaörs, Patkó u. vá.  

55 Kalász utca – Gyál, Vecsési út vá.  

63 Adyliget – Nagykovácsi, Tisza István tér vá.  

64 Örökzöld utca – Solymár, Templom tér vá.  

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

72 Sasadi út – Tó utca, vasútállomás  

84gy Kapocs utca – Gyál, Deák Ferenc utca  

87 Budaörsi repülôtér – Mechanikai Mûvek  

87A Budaörsi repülôtér – Kamaraerdô  

88 Kamaraerdô vá. Tó utca, vasútállomás  

89gy Kalász utca – Gyál, Bem József u. vá.  

94gy Kalász utca – Gyál, Vecsési út vá.  

94E Kalász utca – Gyál, Vecsési út vá.  

140 Raktárváros  Budaörsi lakótelep vá.  

140E Dayka Gábor utca –           Budaörs, Törökugrató (Tetra Pak) vá.  

164 Örökzöld utca Solymár, Pest Megyei Mûanyagipari Vállalat vá.  

172gy Dayka Gábor u. – Raktárváros  

187 Budaörsi repülôtér – Kamaraerdô  

Budaörs-busz A vonal teljes hossza     

Budaörs-
belváros A vonal teljes hossza   

Éjszakai járatok 

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

940 Rupphegyi út – Budaörsi lakótelep vá  

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

972 Sasadi út Tó utca, vasútállomás  

994 Kalász utca – Gyál, Vecsési út vá.  
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3/b. sz. melléklet

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 bérlet és vonaljegy (kizárólag Budaörs – 
Törökbálint irányában váltható)

40 Rupphegyi út – Budaörsi lakótelep vá  

40gy Rupphegyi út – Budaörsi lakótelep vá.  

40E Dayka Gábor u. – Budaörs, Patkó u. vá.  

72 Sasadi út – Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.  

87 Budaörsi repülôtér – Mechanikai Mûvek  

87A Budaörsi repülôtér – Kamaraerdô  

88 A vonal teljes hossza                                  

140 A vonal teljes hossza                                  

140E Dayka Gábor utca –  Budaörs, Törökugrató (Tetra Pak) vá.  

172gy Dayka Gábor u. – Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.  

187 Budaörsi repülôtér – Kamaraerdô  

Budaörs-busz A vonal teljes hossza                                 

Budaörs-
belváros A vonal teljes hossza   

Éjszakai járatok 

940 Rupphegyi út – Budaörsi lakótelep vá  

972 Sasadi út – Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.  
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4/a. sz. melléklet
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HÉV DÍJKATEGÓRAITÁBLÁZAT

Érvényes: 2008. január 1-jétôl

Budapest, Batthyány tér– Buda-
Buda- Szent

Pannónia- Szent-
szentendrei vonal kalász

kalász, István- Pomáz
telep endre

Lenfonó telep

Batthyány tér Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Margit híd Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Szépvölgyi út Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Tímár utca Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Árpád híd Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Filatorigát Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Kaszásdûlô Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Aquincum Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Rómaifürdô Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Csillaghegy Bp+5 km Bp+5 km Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Békásmegyer 5 km 5 km 5 km 10 km 10 km 15 km

Budakalász 5 km 5 km 5 km 10 km 10 km

Budakalász, Lenfonó 5 km 5 km 10 km 10 km

Szent István-telep 5 km 5 km 10 km

Pomáz 5 km 5 km

Pannóniatelep 5 km
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormány-
zatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tör-
vény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet
alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következô ren-
deletet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X.15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képezô
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet mellékletében*
foglaltaknak megfelelôen módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.  
fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fôvárosi Közgyôlés
külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk
közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok
kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városren-
dezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevé-
kenységét. A 46/1998. (X.15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz.
mellékletét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módo-
sítását általában a kerületi önkormányzatok kezdemé-
nyezik, a 48/1998. (X.15.) Fôv. Kgy. rendeletben
foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének
megfelelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT tartalma a rendelet mellékletének meg-
felelôen módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
84/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló

46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.  rendelet módosításáról

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetés-
re. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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