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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
64/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról
szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése Ma-
gyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés 
i) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a) pontjában, illetve 
16. § (1) bekezdésében, továbbá Magyarország címeré-
nek és zászlajának használatáról, valamint állami kitün-
tetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekez-
dés d) pontjában, illetve 24. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díszpolgári címet Budapest Főváros Közgyű-
lése (továbbiakban: Közgyűlés) a kitüntetett személy ne-
vének e rendelet 2. számú mellékletében történő feltün-
tetésével adományozza. Díszpolgári cím egész évben 
adományozható. Az erről szóló oklevelet és emlékérmet 
a kitüntetett személynek elsősorban a június 19-e alkal-
mából tartott ünnepség keretén belül kell átadni, ettől el-
térő időpont esetén az átadás időpontjáról a Fővárosi 
Közgyűlés az adományozásról szóló döntéssel egyidejű-
leg határoz.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, 
és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Rendelet módosítását az a törekvés indokolja, hogy 
azon személyek részére, akik kiemelkedő tevékenységet 
végeznek, illetve kiemelkedő teljesítményt érnek el, s ez-
zel öregbítik Budapest hírnevét, évente több alkalommal 
is adományozható és átadható legyen a díszpolgári cím.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendeletmódosítás célja, hogy a díszpolgári cím jú-
nius 19-én túl egész évben, nemzeti ünnepek, jubileu-
mok alkalmából, fővárosi és rendkívüli eseményekhez 
kapcsolódóan is átadható legyen, melyre lehetőséget ad 
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. tör-
vény 22. § (1) bekezdés d) pontja, illetve 24. § (9) be-
kezdése.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
65/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

egyes pénzügyi tárgyú fővárosi önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított erede-
ti jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében bizto-
sított feladatkörében eljárva, az Alaptörvény B) cikk (1) 
bekezdésében megfogalmazott jogállamiság követelmé-
nyéből eredő jogbiztonság helyi szinten történő érvénye-
sülésének biztosítása érdekében egyes pénzügyi tárgyú 
fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helye-
zéséről a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti:
 1. 9/1991. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Ön-

kormányzat 1991. évi költségvetéséről,
 2. 14/1991. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 

Tanács (jogutódjaként a Fővárosi Önkormányzat) 
1990. évi tervének és költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló beszámoló elfogadásáról,

 3. 16/1991. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet az 1991. 
évi XIX. törvényben megállapított, a főváros ön-
kormányzatait megillető kiegészítő állami támo-
gatás fővárosi és kerületi önkormányzatok közöt-
ti megosztásáról,

 4. 17/1991. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 
9/1991. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

 5. 2/1992. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1992. évi megosz-
tására,

 6. 6/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről,

 7. 19/1992. (VII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1991. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról,

 8. 27/1992. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 
6/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

 9. 5/1993. (II. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1993. évi megosz-
tásáról,

10. 6/1993. (II. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1993. évi megosz-
tásáról szóló 5/1993. (II. 12.) Főv. Kgy. rendelet 
hatálybaléptetéséről,

11. 7/1993. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről,

12. 16/1993. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1992. évi költségvetése végrehaj-
tásáról,

13. 17/1993. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 
7/1993. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

14. 21/1993. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 
7/1993. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

15. 33/1993. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 
7/1993. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

16. 39/1993. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 
7/1993. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

17. 40/1993. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 
7/1993. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

18. 43/1993. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 
7/1993. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

19. 49/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 
7/1993. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

20. 2/1994. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1994. évi megosz-
tására,

21. 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségvetésé-
ről,

22. 16/1994. (IV. 29.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzat 1993. évi költségvetése végrehaj-
tásáról,

23. 17/1994. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

24. 28/1994. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1994. évi költségvetéséről 
szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,
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25. 32/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

26. 42/1994. (VII. 8.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

27. 52/1994. (VII. 8.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

28. 53/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

29. 56/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

30. 57/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

31. 61/1994. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

32. 63/1994. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

33. 66/1994. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

34. 69/1994. (XI. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

35. 72/1994. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

36. 74/1994. (1995. I. 9.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros 1994. évi költségvetéséről szóló 10/1994. 
(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

37. 2/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1995. évi megosz-
tásáról,

38. 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1995. évi költségvetéséről,

39. 17/1995. (IV. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
séről szóló 10/1994. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

40. 18/1995. (IV. 25.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1994. évi költségveté-
sének végrehajtásáról,

41. 20/1995. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1995. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

42. 24/1995. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1995. évi költségvetéséről 
szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

43. 33/1995. (VI. 29.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1995. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

44. 42/1995. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1995. évi költségvetés-
ről szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

45. 48/1995. (IX. 25.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1995. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

46. 61/1995. (X. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1995. évi költségvetéséről 
szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

47. 75/1995. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1995. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

48. 83/1995. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1995. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

49. 84/1995. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet az 1996. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

50. 88/1995. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1995. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1995. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

51. 89/1995. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet az 1996. 
évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gaz-
dálkodásról szóló 84/1995. (XII. 13.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról,

52. 1/1996. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Ön-
kormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1996. évi megosz-
tására,

53. 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről,

54. 14/1996. (IV. 19.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1996. évi megosztá-
sáról szóló 1/1996. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,



2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1925

55. 16/1996. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1995. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

56. 17/1996. (IV. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetésé-
ről szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

57. 24/1996. (V. 29.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről 
szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

58. 41/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetésé-
ről szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

59. 51/1996. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetésé-
ről szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

60. 58/1996. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetésé-
ről szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

61. 65/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről 
szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

62. 68/1996. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetésé-
ről szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

63. 75/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetésé-
ről szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

64. 87/1996. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetésé-
ről szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

65. 3/1997. (II. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről 
szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

66. 4/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1997. évi megosz-
tására,

67. 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről,

68. 17/1997. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésé-
ről szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

69. 20/1997. (V. 27.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1996. évi költségvetésének 
végrehajtásáról,

70. 21/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről 
szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

71. 30/1997. (VI. 25.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésé-
ről szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

72. 40/1997. (VII. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésé-
ről szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

73. 48/1997. (VIII. 13.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésé-
ről szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

74. 52/1997. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésé-
ről szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

75. 57/1997. (X. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről 
szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

76. 64/1997. (XI. 27.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésé-
ről szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

77. 69/1997. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésé-
ről szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

78. 77/1997. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetésé-
ről szóló 8/1997. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

79. 78/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet az 1998. 
évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gaz-
dálkodásról,

80. 4/1998. (II. 17.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1998. évi megosz-
tásáról,

81. 9/1998. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről,

82. 26/1998. (V. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1997. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

83. 27/1998. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 1998. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1998. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

84. 37/1998. (VII. 8.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1998. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1998. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,
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85. 52/1998. (IX. 30.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1998. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1998. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

86. 58/1998. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1998. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1998. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

87. 60/1998. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet az 1999. 
évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gaz-
dálkodásról,

88. 66/1998. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1998. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1998. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

89. 5/1999. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 1999. évi megosz-
tásáról,

90. 9/1999. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről,

91. 16/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről 
szóló 9/1998. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

92. 17/1999. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1998. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

93. 55/1999. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről 
szóló 9/1999. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

94. 58/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1999. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1999. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

95. 69/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 2000. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

96. 76/1999. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1999. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1999. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

97. 4/2000. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2000. évi megosz-
tásáról,

98. 15/2000. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2000. évi költségvetésé-
ről,

99. 18/2000. (IV. 26.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1999. évi költségvetésé-
ről szóló 9/1999. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

100. 24/2000. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 1999. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

101. 25/2000. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről 
szóló 15/2000. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

102. 26/2000. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek megosztásáról szó-
ló 4/2000. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

103. 44/2000. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek megosztásáról szó-
ló 4/2000. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

104. 47/2000. (VII. 25.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2000. évi költségveté-
séről szóló 15/2000. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

105. 56/2000. (X. 13.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről 
szóló 15/2000. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

106. 66/2000. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2000. évi költségveté-
séről szóló 15/2000. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

107. 76/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet a 2001. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

108. 77/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2000. évi költségveté-
séről szóló 15/2000. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

109. 3/2001. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2001. évi megosz-
tásáról,

110. 11/2001. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet a 2001. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 76/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

111. 12/2001. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2001. évi költségvetésé-
ről,

112. 15/2001. (IV. 17.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2000. évi költségveté-
séről szóló 15/2000. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

113. 22/2001. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2000. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

114. 23/2001. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről 
szóló 12/2001. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

115. 52/2001. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
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osztottan megillető bevételek 2001. évi megosz-
tásáról szóló 3/2001. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

116. 53/2001. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2001. évi költségveté-
séről szóló 12/2001. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

117. 65/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről 
szóló 12/2001. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

118. 67/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2002. évi megosz-
tásáról,

119. 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2002. évi költségvetésé-
ről,

120. 89/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2001. évi költségveté-
séről szóló 12/2001. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

121. 99/2001. (2002. I. 10.) Főv. Kgy. rendelet Buda-
pest Főváros Önkormányzata 2001. évi költség-
vetéséről szóló 12/2001. (III. 21.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

122. 12/2002. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2002. évi költségveté-
séről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

123. 15/2002. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2001. évi költségveté-
séről szóló 12/2001. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

124. 30/2002. (V. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2001. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

125. 40/2002. (VI. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2002. évi költségveté-
séről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

126. 42/2002. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2002. évi megosz-
tásáról szóló 67/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

127. 46/2002. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2002. évi költségveté-
séről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

128. 52/2002. (IX. 23.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2002. évi költségveté-
séről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

129. 64/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről 

szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

130. 68/2002. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2002. évi költségveté-
séről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

131. 81/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 2003. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

132. 82/2002. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2002. évi költségveté-
séről szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

133. 6/2003. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről 
szóló 85/2001. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

134. 7/2003. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2003. évi megosz-
tásáról,

135. 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2003. évi költségvetésé-
ről,

136. 20/2003. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről 
szóló 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

137. 26/2003. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének 
végrehajtásáról,

138. 27/2003. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről 
szóló 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

139. 41/2003. (VII. 17.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Fővárosi Önkormányzata 2003. évi költségveté-
séről szóló 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

140. 49/2003. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2003. évi megosztá-
sáról szóló 7/2003. (III. 6.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

141. 56/2003. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről 
szóló 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

142. 67/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2003. évi költségveté-
séről szóló 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

143. 79/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2003. évi költségveté-
séről szóló 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,
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144. 80/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet a 2004. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

145. 4/2004. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről 
szóló 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

146. 6/2004. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2004. évi megosz-
tásáról,

147. 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről,

148. 32/2004. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2003. évi költségveté-
sének végrehajtásáról,

149. 33/2004. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2004. évi költségvetésé-
ről szóló 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

150. 38/2004. (VI. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2004. évi megosz-
tásáról szóló 6/2004. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

151. 42/2004. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2004. évi költségvetésé-
ről szóló 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

152. 53/2004. (X. 27.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről 
szóló 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

153. 63/2004. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2004. évi költségvetésé-
ről szóló 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

154. 76/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2004. évi költségvetésé-
ről szóló 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

155. 1/2005. (I. 7.) Főv. Kgy. rendelet a 2005. évi át-
meneti fi nanszírozásról és a költségvetési gazdál-
kodásról szóló 77/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

156. 7/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet a 2005. évi át-
meneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 77/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

157. 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2005. évi megosz-
tásáról,

158. 11/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről 
szóló 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

159. 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetésé-
ről,

160. 32/2005. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2004. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

161. 33/2005. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2005. évi költségveté-
séről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

162. 51/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2005. évi költségveté-
séről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

163. 52/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2005. évi megosztá-
sáról szóló 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

164. 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről 
szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

165. 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2005. évi költségveté-
séről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

166. 92/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 2006. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

167. 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2005. évi költségveté-
séről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

168. 2/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet a 2006. évi át-
meneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 92/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

169. 7/2006. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2006. évi megosz-
tásáról,

170. 9/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről 
szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

171. 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésé-
ről,

172. 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

173. 28/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről 
szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,
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174. 44/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2006. évi megosz-
tásáról szóló 7/2006. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

175. 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2006. évi költségveté-
séről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

176. 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2006. évi költségveté-
séről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

177. 62/2006. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2006. évi költségveté-
séről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

178. 80/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2006. évi költségveté-
séről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

179. 81/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet a 2007. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

180. 5/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendelet a 2007. évi át-
meneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 81/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

181. 6/2007. (II. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2007. évi megosz-
tásáról,

182. 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről 
szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

183. 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésé-
ről,

184. 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

185. 25/2007. (V. 17.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről 
szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

186. 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2007. évi költségveté-
séről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

187. 55/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről 
szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

188. 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2007. évi költségveté-

séről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

189. 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet a 2008. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

190. 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2007. évi költségveté-
séről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

191. 1/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet a 2008. évi át-
meneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

192. 8/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet a 2008. évi át-
meneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

193. 9/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2008. évi megosz-
tásáról,

194. 10/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet a 2008. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

195. 11/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet a 2008. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

196. 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2007. évi költségveté-
séről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

197. 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésé-
ről,

198. 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

199. 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről 
szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

200. 32/2008. (VI. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2008. évi költségveté-
séről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

201. 41/2008. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2008. évi költségveté-
séről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

202. 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2008. évi költségveté-
séről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

203. 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2008. évi költségveté-



1930 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2012. szeptember 28. 

séről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

204. 83/2008. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2008. évi költségveté-
séről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

205. 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 2009. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

206. 9/2009. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti fi -
nanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról 
szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

207. 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2009. évi megosz-
tásáról,

208. 11/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a 2009. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

209. 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2008. évi költségveté-
séről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

210. 17/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet a Buda-
pest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti 
fi nanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról 
szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

211. 18/2009. (III. 17.) Főv. Kgy. rendelet a Buda-
pest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti 
fi nanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról 
szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

212. 21/2009. (IV. 6.) Főv. Kgy. rendelet a 2009. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

213. 22/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 2009. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

214. 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2008. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

215. 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről,

216. 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésé-
ről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

217. 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésé-
ről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

218. 47/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésé-
ről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

219. 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésé-
ről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

220. 77/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésé-
ről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

221. 88/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésé-
ről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

222. 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet a 2010. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról,

223. 3/2010. (II. 11.) Főv. Kgy. rendelet a 2010. évi át-
meneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

224. 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2010. évi megosz-
tásáról,

225. 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésé-
ről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

226. 8/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet a 2010. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

227. 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről,

228. 10/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet a 2010. évi 
átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

229. 15/2010. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésé-
ről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

230. 18/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról,

231. 19/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről 
szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról,

232. 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésé-
ről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,
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233. 51/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésé-
ről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

234. 57/2010. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésé-
ről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

235. 60/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a 
2011. évi átmeneti fi nanszírozásról és költségve-
tési gazdálkodásról,

236. 83/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésé-
ről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

237. 84/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésé-
ről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról,

238. 85/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet Budapest 
Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésé-
ről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Jat.) 22. § szerint önkormányzati rendelet 
esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi fe-
lülvizsgálatáról, azaz a tárgykört érintő új jogi szabályo-
zás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában 
e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, 

a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé 
költséges eljárásokat eredményező szabályozással 
felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiürese-
dett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy 

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű 
szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó 
jogszabályi rendelkezések

hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítá-
sára kerüljön sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A hatályban lévő pénzügyi tárgyú fővárosi önkor-
mányzati rendeletek felülvizsgálatának eredményeként 
megállapítást nyert, hogy az 1991–2010. közötti időszak 
jogszabályai – éves költségvetési rendeletek és azok mó-
dosításai, valamint a végrehajtásuk, továbbá az éves for-
rásmegosztási és az átmeneti fi nanszírozást szabályozó 
jogszabályok – teljes körűen végrehajtásra kerültek. A 
Jat. 13. § (2) bekezdése szerint, ha a jogszabály minden 
rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak 
hatályon kívül helyezéséről. 

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról ren-
delkezik. 

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról

Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésé-
ben, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Budapest főváros terüle-
tén távhőszolgáltatásra engedéllyel rendelkező engedé-
lyesekre (a továbbiakban együtt: távhőszolgáltató), va-
lamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra 
és díjfi zetőkre.

2. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) a hőközpont alkotórészének minősülnek a hő köz-
ponthoz tartozó technológiai berendezések: a jelző-, el-
lenőrző, tágulási, biztonsági vezetékek, a tágulási tartály, 
a központi légtelenítő berendezés;

b) a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti jogvi-
szonyban külön-külön felhasználónak kell tekinteni azt 
a felhasználót, amelynek távhővel való ellátása több kü-
lönböző felhasználási helyen valósul meg;

c) alapdíj: a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevé-
telének lehetőségéért a közüzemi szerződésben megha-
tározott légtérfogat (légm3), vagy lekötött legnagyobb 
hőteljesítmény (MW) után a hőfelhasználástól függetle-
nül fi zetendő díj (Ft/légm3, vagy Ft/MW);

d) hődíj: a felhasználó által vételezett (felhasznált) hő-
mennyiség után fi zetendő, 1 gigajoule-ra megállapított 
díj (Ft/GJ);

e) elszámoló számla: részszámlázás esetén az elszá-
molási időszak leteltét követően a felhasználó vagy a 
díjfi zető részére kiállított számla, amely az elszámolási 
időszakban a részszámlákban kiszámlázott távhőszolgál-
tatási díjak és a tényleges mért hőfelhasználás – díjszét-
osztás esetén abból a díjfi zető épületrészére jutó hányad 
– ellenértékének a különbözetét tartalmazza;

f) részszámla: az elszámolási időszakon belül a fel-
használó vagy a díjfi zető részére megállapított havi hő-
mennyiségről, valamint a fi zetendő alapdíjról havonta ki-
állított számla;

g) részszámlázás elszámolási időszaka: az év május 1. 
napjától a következő év április 30. napjáig tartó 12 hónap, 
12 hónapnál rövidebb időre vonatkozó elszámolás esetén 
az év május hónapját követő bármely hónap 1. napja és a 
következő év április 30. napja közötti időszak;

h) használati melegvíz-készítési célú fajlagos hőmeny-
nyiség: az 1 köbméter közműves ivóvíz felmelegítéséhez 
szükséges hőmennyiség (GJ/m3);

i) tervező: a településtervezési és az építészeti-műsza-
ki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jo-
gosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. 
rendelet szerinti, az országos kamarák által működtetett 
és közzétett névjegyzékben szereplő tervező.

3. §

(1) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett 
távhővezeték-hálózat nyomvonalának 200 méteres kör-
zetében az épületek, létesítmények hőellátó rendszeré-
nek megvalósításakor vizsgálni kell a távhőszolgáltatás-
sal való hőenergia-ellátás lehetőségét.

(2) E rendelet melléklete tartalmazza azokat a területe-
ket, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-
tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhő-
szolgáltatás fejlesztése.

4. §

(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Tszt.) 10. § a) pontjában foglalt 
kötelezés alapján a felhasználói érdekképviseletek a táv-
hőszolgáltatásra vonatkozó képviselő-testületi előter-
jesztéseket a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil 
szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pá-
lyázati rendszeréről szóló 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. 
rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint vélemé-
nyezhetik.

(2) A távhőszolgáltató a Tszt. 11. §-ában és a távhő-
szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehaj-
tásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. mel-
léklete szerinti Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat 
(a továbbiakban: TKSZ) 26.2. pontjában foglalt tájékoz-
tatási kötelezettségének körébe tartozó információkat a 
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honlapján teszi közzé, továbbá a honlapon szereplő in-
formációkat az ügyfelek számára ügyfélszolgálatain is 
elérhetővé teszi.

5. §

A távhőszolgáltató üzletszabályzata a Tszt.-ben fog-
laltakon túl tartalmazza a távhőszolgáltató és a felhasz-
náló, díjfi zető közötti – jogszabályban vagy a közüzemi 
szerződésben nem rendezett – további jogokat és kötele-
zettségeket, így különösen:

a) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;
b) a távhőszolgáltató cégazonosító adatait;
c) az ügyfélszolgálat rendjét;
d) az alkalmazott ügyfélkapcsolatot érintő forma-

nyomtatványokat;
e) reklamációk és panaszügyek kezelésének rend-

jét;
f) az alkalmazott mérőműszerek adatainak és a zár-

jegyek számainak nyilvántartási rendjét;
g) az általános közüzemi szerződés TKSZ-ben nem 

szabályozott tartalmi elemeit;
h) az egyedi közüzemi szerződés TKSZ-ben nem 

szabályozott tartalmi elemeit;
i) az Országos Meteorológiai Szolgálat által meg-

határozott környezeti levegő havi középhőmér-
sékletének közzétételi módját;

j) jogszabályban nem szabályozott, szüneteltetés-
sel, korlátozással kapcsolatos további szabályo-
kat.

1. Csatlakozás

6. §

(1) Az új vagy többlet távhőigénnyel jelentkező fel-
használási hely tulajdonosának kérelme tartalmazza a 
tervezett felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, 
vegyes, vagy egyéb épület), a vételezni kívánt legna-
gyobb hőteljesítményt és a tervezett éves hőigényt, vala-
mint a TKSZ 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően 
a távhőmennyiség mérésének tervezett helyét.

(2) A távhőszolgáltató Budapest főváros területén csat-
lakozási díjat kérhet az új vagy növekvő távhőigénnyel 
jelentkező felhasználási hely tulajdonosától, az igényé-
nek kielégítését szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre 
állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú berendezések 
létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához.

(3) A csatlakozási díj – mint legmagasabb hatósági ár, 
amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót – mér-
téke a felhasználó ellátása érdekében szükséges

a) bekötővezeték létesítéséhez: legfeljebb 150 000 Ft/
nyomvonal folyóméter;

b) szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez, 
bővítéséhez, átalakításához: legfeljebb 25 000 Ft/kW.

(4) A bejelentett új vagy többlet hőteljesítmény-igény 
kielégítésére, a csatlakozási díj megfi zetésére az igény-
bejelentőnek és a távhőszolgáltatónak szerződést kell 
kötnie.

(5) A csatlakozási díj nem foglalja magában a Tszt. 
33. § (2) bekezdése szerinti, a távhőtermelőnek fi zetett 
fejlesztési költségeket.

2. Bekapcsolás

7. §

(1) A távhőszolgáltató a Tszt. 54. § (4)–(5) bekezdé-
se szerinti üzembe helyezési és bekapcsolási eljárásban 
való közreműködésért díjat nem számíthat fel.

(2) A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcso-
lás során a távhőszolgáltató a hőközponti mérőeszközök 
esetében a hőfogyasztásmérő-kör elemeit képező áram-
lásmérőt, hőérzékelőpárt és számítóegységet, valamint a 
használati melegvíz-felhasználást mérő hőközponti víz-
mérőt a mérőeszköz e célra kialakított helyén illetéktelen 
beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zár-
jeggyel köteles ellátni.

(3) A távhőszolgáltató az üzletszabályzata szerinti 
jegyzőkönyvet köteles kiállítani a felszerelt mérőműsze-
rek adatairól és a zárjegyek számairól.

(4) A (2)–(3) bekezdés épületrészenkénti mérés esetén 
az épületrészek hőmennyiségmérőire is vonatkozik.

3. Vételezés

8. §

A távhőszolgáltató – a TKSZ 12.1. pontjában foglal-
tak alkalmazásával – a szolgáltatói berendezések üzlet-
szabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei sze-
rinti, az adott területre vonatkozó, a külső hőmérséklet 
változását követő primer előremenő hőhordozó közeg 
hőmérsékletváltozásának megfelelően olyan mennyiségű 
távhőt köteles szolgáltatni, amennyi a felhasználói beren-
dezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a fel-
használó igénye szerint a közüzemi szerződésben rögzí-
tett szolgáltatási célok kielégítéséhez szükséges.

9. §

Ha a felhasználónak a hőhordozó közegre rend-
kívüli esemény bekövetkezése miatt szüksége van, a 
távhőszolgáltató tényleges költségeinek megfi zetése el-
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lenében és a távhőszolgáltató közreműködésével azt a 
szükséges mértékben igénybe veheti.

10. §

(1) Ugyanazon hőközpontból való hőellátás esetén a 
távhőszolgáltató a vételezni kívánt távhő mértékére, az 
annak változtatására, a fűtési célú távhő szolgáltatásának 
megkezdésére és a befejezésére vonatkozó igényeket a 
hőközpontban, valamennyi érintett felhasználóra kiterje-
dően azonos módon és mértékben elégíti ki.

(2) Az ugyanazon hőközpontból ellátott felhasználók 
az (1) bekezdésben foglaltakról a távhőszolgáltatóval kö-
tött megállapodásban csak egységesen, a felhasználók 
képviselője útján rendelkezhetnek.

11. §

(1) Amennyiben a felhasználó a fűtési célú távhő-
szolgáltatás megkezdésével, befejezésével, a szolgálta-
tás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, vagy 
az egy hőközpontból ellátott felhasználók az előzőek-
ről egyhangúlag nem rendelkeznek, valamint a felhasz-
nálói berendezés állapota ezt lehetővé teszi, akkor a 
távhőszolgáltató:

a) a fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban 
a hőközponti fűtésszabályozó működtetésével folyama-
tosan teljesíti;

b) a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszol-
gáltatást folyamatosan teljesíti;

c) a fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban 
a hőközponti fűtésszabályozó működtetésével, és a hasz-
nálati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást fo-
lyamatosan teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a távhőszol-
gáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az 
üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű 
működése mellett:

a) lakószobákban, irodahelyiségekben folyamatosan 
legalább +20 °C,

b) a lakószobának nem minősülő, vagy a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekben átlagosan, szabványban 
rögzített tervezői előírásokban meghatározott 
belső hőmérséklet eléréséhez szükséges.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében használati me-
legvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás keretében a 
távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, ameny-
nyi az üzemképes felhasználói berendezések rendelte-
tésszerű működése mellett, folyamatos vételezésnél, a 
hőközpont belső falsíkjánál mérve, legalább +40°C hasz-
nálati melegvíz-hőmérséklet eléréséhez szükséges.

4. Szüneteltetés, korlátozás

12. §

(1) A távhőszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a 
távhőszolgáltatást szüneteltetni.

(2) A felhasználó jogosult a távhővételezés szünetel-
tetését igényelni a tulajdonában, üzemeltetésében lévő 
berendezések terv szerinti karbantartásának, felújításá-
nak idejére.

(3) A terv szerinti karbantartási, felújítási munkákat 
május 16-a és szeptember 14-e közötti időszakban – más 
megállapodás hiányában 8 napon belül – kell elvégezni.

(4) A terv szerinti karbantartási, felújítási munkák 
megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a 
felhasználó és a távhőszolgáltató egymást legalább 15 
nappal korábban köteles írásban tájékoztatni.

(5) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás oká-
ról és a hiba kijavításának kezdetéről a felhasználó és a 
távhőszolgáltató egymást haladéktalanul kötelesek tájé-
koztatni és a hibát a lehető legrövidebb időn belül meg-
szüntetni.

13. §

(1) A hőtermelő létesítményeknél országos tüzelő-
anyag-hiány miatt fellépő termeléskiesésről, a korlá-
tozás szükséges mértékéről és területi kiterjedéséről a 
távhőszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a főpolgár-
mestert.

(2) A távhőszolgáltató az üzletszabályzatában a követ-
kező fokozatok szerint állapítja meg a felhasználók (1) 
bekezdés szerinti korlátozásának feltételeit, sorrendjét és 
a korlátozás további szabályait:

a) 1. fokozat: az egyéb felhasználók – kivéve a külön 
kezelt intézmények – hőfelhasználásának 50%-os 
korlátozása;

b) 2. fokozat: az egyéb felhasználók – kivéve a kü-
lön kezelt intézmények – hőközpontjaiban a hasz-
nálati melegvíz-szolgáltatási célú távhőellátásának 
felfüggesztése és a fűtési célú hőfelhasználásának 
50%-os korlátozása;

c) 3. fokozat: az 1. és 2. fokozaton túl a lakossági 
felhasználókat ellátó hőközpontokban a használati 
melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás fel-
függesztése;

d) 4. fokozat: az 1–3. fokozatokon túl a lakossá-
gi felhasználók fűtési célú távhőszolgáltatásának 
20%-os csökkentése;

e) 5. fokozat: az 1–4. fokozatokba tartozó valameny-
nyi felhasználó részére – kivéve a külön kezelt in-
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tézményeket – a távhőszolgáltatás szükséges mér-
tékű, arányos csökkentése.

(3) A távhőszolgáltató a felhasználóktól a (2) bekez-
dés szerinti fokozatba soroláshoz a hőfelhasználásuk sa-
játosságaira vonatkozó adatokat kérhet.

5. Felhasználói berendezés működtetése, fenntartása, 
átalakítása

14. §

(1) A hőközpont és berendezéseinek fenntartása és üze-
meltetése, egyéb megállapodás hiányában, a hőközpont 
tulajdonosának feladata.

(2) A több épület vagy építmény hőellátására létesí-
tett szolgáltatói hőközpontból kiinduló, a hőhordozó kö-
zeget az ellátott épületekbe továbbító távhővezetéknek 
az egyes épületeken átmenő szakaszai által az épületek-
ből elfoglalt térrészlet után a távhőszolgáltatót fi zetési 
kötelezettség nem terhelheti, továbbá a távhőszolgáltató 
fenntartási és üzemeltetési költséget sem számíthat fel az 
érintett felhasználó részére.

15. §

(1) A felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak előze-
tesen, legalább 30 nappal korábban írásban bejelenteni a 
távhővel ellátott felhasználási helyen történő felhaszná-
lói berendezések átalakítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést meg kell ten-
ni abban az esetben is, ha a felhasználó olyan építészeti 
vagy épületgépészeti átalakítást kíván végezni, amely a 
távhővel ellátott felhasználási hely díjfi zetés alapját ké-
pező légtérfogatát, vagy a hőteljesítmény-igényét meg-
változtatja. A megváltozott távhőigény kielégítéséről a 
felhasználónak a távhőszolgáltatóval előzetesen meg kell 
állapodnia.

(3) Az átalakításról a tervező által készített tervet kell 
a távhőszolgáltatóhoz benyújtani, amely fi gyelembe ve-
szi az épületet ellátó hőközpont műszaki adottságait, tar-
talmazza az épület megváltozott hőszükségletével kap-
csolatos számításokat.

(4) Az átalakítás befejezését írásban be kell jelenteni a 
távhőszolgáltatónak.

(5) A munkálatok elvégzése után a felhasználási hely 
ellátására érvényben lévő közüzemi szerződést módosí-
tani kell, különösen:

a) a megváltozott légtérfogatra,
b) a megváltozott hőteljesítmény-igényre,
c) épületrészenkénti díjszétosztás esetén a díjfi zetők-

re,

d) a hődíj új szétosztási arányaira
is kiterjedően.

6. Mérés

16. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásban egy önálló ingatlan-
ként bejegyzett több épület egy felhasználási helynek mi-
nősül.

(2) Az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgál-
tatás esetében felhasználói hőközpont létesítése és abban 
hőmennyiségmérő felszerelése is szükséges.

(3) A hőközponti mérés alapján történő távhőszolgál-
tatás esetében a hőmennyiségmérés helye a felhasználói, 
vagy a szolgáltatói hőközpont primer hőfogadó egysége.

(4) Valamennyi mérőeszközt az alkalmazott mérőesz-
közre vonatkozó beépítési követelmények betartásával 
kell felszerelni.

(5) Épületrészenkénti mérés alapján történő távhőszol-
gáltatás esetén a hőmennyiségmérőt az épületen belül el-
helyezve úgy kell felszerelni, hogy az adott épületrész 
egészének a fűtési és a használati melegvíz-szolgáltatás 
célú hőmennyiségre kiterjedő távhőfelhasználását mér-
je.

17. §

A szolgáltatói hőközpontból való távhőellátás esetén 
az ellátott épületben a költségek megosztásához hasz-
nált eszközök helyét és üzemeltetésének lehetőségét a 
felhasználási hely tulajdonosa köteles díjmentesen biz-
tosítani.

II. fejezet
Közüzemi szerződés

7. A közüzemi szerződés tartalma

18. §

(1) A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésnek a 
TKSZ 9. és 10. pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia 
kell annak a személynek a nevét, címét és elérhetőségét, 
akivel a távhőszolgáltató a felhasználó megbízottjaként 
az üzemvitellel, a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdé-
sével, befejezésével, az épület fűtési- és használatimeleg-
víz-igényével összefüggő kapcsolatot tarthatja.

(2) A közüzemi szerződés megkötésekor, valamint a 
távhőszolgáltató kérésére a díjfi zetők személyét a fel-
használó közli a távhőszolgáltatóval.
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(3) A szolgáltatás igénybevételével létrejött közüzemi 
szerződésre e rendelet, továbbá a távhőszolgáltató üzlet-
szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A közüzemi szerződés módosításának különös esetei

19. §

A távhőszolgáltató a felhasználó igénybejelentését kö-
vetően legkésőbb 60 napon belül megküldi a módosított 
közüzemi szerződés tervezetét, és – egyéb rendelkezés 
hiányában – a mindkét fél általi aláírást követően alkal-
mazza a módosított szerződés szerinti számlázást.

20. §

(1) Abban az esetben, ha a közüzemi szerződés a 
távhőszolgáltatási díj díjfi zetők közötti szétosztását tar-
talmazza, a felhasználó a távhőszolgáltatónál kezdemé-
nyezheti a hődíj szétosztási arányainak megváltoztatá-
sát.

(2) A távhőszolgáltató a módosított (új) arányok sze-
rinti szétosztást legkésőbb a bejelentés hónapját követő 
második hónaptól kezdődően teljesíti.

9. A közüzemi szerződés épületrész leválása miatti 
módosítása

21. §

(1) A felhasználási helyen valamely épületrész 
távhőellátásának megszüntetéséhez a közüzemi szerző-
dés módosítása szükséges. Ebben az esetben a Tszt. 38. § 
(5) bekezdésében foglaltak az általános és az egyedi köz-
üzemi szerződés módosítására is irányadóak.

(2) A távhőszolgáltató a felhasználó írásos bejelenté-
sére 15 napon belül köteles a közüzemi szerződés módo-
sításának feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót 
írásban tájékoztatni. A távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (5) 
bekezdésében előírt feltételek meglétét jogosult vizsgál-
ni. A felhasználó köteles nyilatkozatot tenni a Tszt. 38. § 
(5) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonostársi hozzájá-
rulások meglétéről.

(3) A szerződés (1) bekezdés szerinti módosítása irán-
ti igény – eltérő megállapodás hiányában – mind a fű-
tési célú, mind a használatimelegvíz-szolgáltatási célú 
hőellátás megszüntetésére vonatkozik.

(4) A Tszt. 38. § (5) bekezdés d) pontja szerinti költ-
ségviselési kötelezettség a távhőszolgáltató tulajdonában 
lévő felhasználói hőközpont átalakításának költségeire is 
vonatkozik.

22. §

(1) Épületrész leválása esetén meg kell szüntetni az 
épületrészben a távhő igénybevételének lehetőségét úgy, 
hogy 

a) a hőleadó berendezéseket le kell választani az épü-
let felhasználói rendszeréről;

b) a leváló épületrészben az átmenő vezetékeket hő-
szigeteléssel kell ellátni;

c) az épület üzemben maradó felhasználói berendezé-
sein – beleértve a hőközpontot is – az annak megfelelő 
működését biztosító, a leválasztás miatt szükséges átala-
kításokat, beszabályozásokat is el kell végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkálatokat az ingatlan-
tulajdonos tulajdonában lévő felhasználói berendezése-
ken a felhasználó köteles elvégeztetni. A távhőszolgál-
tató tulajdonát képező felhasználói hőközpontban az 
épületrész leválása miatt szükséges átalakítást a felhasz-
náló költségére a távhőszolgáltató végzi el.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt munkálatokról a fel-
használó a tervező által készített tervet köteles a táv-
hőszolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelynek az 
épület teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az 
épület üzemben maradó fűtési rendszerét – beleértve a 
hőközpontot is – érintően a tervnek tartalmaznia kell kü-
lönösen:

a) a megváltozott hőszükséglet mértékére vonatkozó 
számításokat;

b) a leválasztás miatt szükséges átalakításokat;
c) a beszabályozási tervet. 

(4) Amennyiben a terv szerinti átalakítás jogszabály-
ba, műszaki előírásba ütközik, vagy a más felhaszná-
ló, díjfi zető részére való szolgáltatást akadályozza, a 
távhőszolgáltató 15 napon belül köteles – az üzletsza-
bályzatában meghatározott módon – a felhasználóval 
írásban közölni ennek tényét, és annak megszüntetésére 
a felhasználót felszólítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti munkálatok befejezé-
sét a felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak írás-
ban bejelenteni, mellékelve a kivitelező, valamint a ki-
vitelezést ellenőrző műszaki ellenőr nyilatkozatát arról, 
hogy az átalakítás a távhőszolgáltatónak benyújtott és a 
távhőszolgáltató által elfogadott terveknek megfelelően 
és szakszerűen készült el.

(6) A távhőszolgáltató a bejelentést követő nyolc 
 munkanapon belül a munka terv szerinti megvalósítását 
a helyszínen ellenőrzi, az ellenőrzés eredményét jegyző-
könyvben rögzíti.

(7) A távhőszolgáltató a (6) bekezdés szerinti jegy-
zőkönyv alapján a felhasználó kezdeményezését követő 
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8 napon belül megküldi az érintett felhasználó közüzemi 
szerződése módosításának tervezetét.

(8) A felhasználó vagy a díjfi zető díjfi zetési kötelezett-
sége abban az időpontban szűnik meg, amikor a felhasz-
náló a távhőellátás bármilyen módon való igénybevé-
telének lehetőségét a jogszabályi előírások betartásával 
teljes egészében megszüntette, továbbá a távhőszolgáltató 
és a felhasználó a közüzemi szerződést az épületrész le-
válásának megfelelően módosította.

(9) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti munkála-
tok a távhőszolgáltató által elfogadott kiviteli tervtől el-
térően, vagy nem szakszerűen készültek el, az elégtelen 
szolgáltatás alapján a távhőszolgáltatóval szemben igény 
nem érvényesíthető. Az elégtelen szolgáltatás és a kivite-
lezés közötti okozati összefüggést a távhőszolgáltatónak 
kell bizonyítania.

10. Szerződésszegés

23. §

(1) Lakossági felhasználó – a Tszt. 49. § (2) bekez-
désének b)–e) pontjai szerinti – szerződésszegése eseté-
ben a távhőszolgáltató a fűtési célú hőellátásához szük-
séges hőmennyiséget legfeljebb 50%-kal csökkentheti, a 
használatimelegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást 
pedig teljes mértékben megszüntetheti. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az adott felhaszná-
lási helyen közfeladatként oktatási, egészségügyi, vala-
mint szociális alapszolgáltatást folytató egyéb felhaszná-
lóra is vonatkoznak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a 
távhőszolgáltató – e rendelet 24. §-ban meghatározott – 
közüzemi szerződés felmondására vonatkozó jogosult-
ságát.

(4) A távhőszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szol-
gáltatást olyan műszaki megoldásokat alkalmazva való-
sítja meg, hogy annak következményei a szerződéssze-
gést elkövető díjfi zetőket terheljék.

(5) Ha a távhőszolgáltató az (1)–(2) és (4) bekezdé-
sek szerinti munkálatok elvégzéséről dönt, akkor azokat 
a felhasználói berendezéseken is elvégzi.

(6) Amennyiben a felhasználó vagy a díjfi zető az (5) 
bekezdés szerinti munkálatok elvégzését nem teszi lehe-
tővé, a távhőszolgáltató jogosult a Tszt. 51. § (8) és (9) 
bekezdésében foglalt eljárást kezdeményezni.

11. A közüzemi szerződés felmondása

24. §

(1) A távhőszolgáltató a közüzemi szerződést a Tszt. 
38. § (7) bekezdésében meghatározott esetekben mond-
hatja fel, a Tszt. 51/A. §-ában foglalt korlátozás fi gye-
lembevételével.

(2) A felhasználó az általános közüzemi szerződés fel-
mondását a Tszt. 38. § (2) bekezdésében felsorolt feltéte-
lek szerint kezdeményezheti.

(3) Az egyedi közüzemi szerződés 6 hónapi felmon-
dási idővel mondható fel. A Tszt. 38. § (2) bekezdésé-
ben felsorolt feltételek az egyedi közüzemi szerződés fel-
mondására is irányadóak.

(4) A távhőszolgáltató a felhasználó írásos bejelenté-
sére 15 napon belül köteles a felmondás feltételeiről, az 
előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. Fel-
mondás esetén a távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (2) bekez-
désében előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni.

(5) A Tszt. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglal-
tak a távhőszolgáltató tulajdonában lévő felhasználói 
hőközpont megszüntetésének költségeire és a hőközpont 
távhőszolgáltatónál nyilvántartott könyv szerinti értéké-
re is vonatkoznak.

(6) A felmondás miatt szükséges munkálatokat a tulaj-
donát képező hőközpontban a távhőszolgáltató végzi el.

(7) Ha a felhasználási helyet magában foglaló ingat-
lannak több tulajdonosa van (társasház, szövetkezeti in-
gatlan, a Ptk. 139. §-a szerinti közös tulajdon), a fel-
használó köteles biztosítani a Tszt. 38. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglaltaknak megfelelő hozzájárulások meg-
létét, és erről köteles a távhőszolgáltató részére nyilat-
kozatot tenni.

III. fejezet
Díjfi zetés

12. Díjalkalmazási és díjfi zetési feltételek

25. §

(1) A távhőszolgáltatásért a felhasználó vagy a díjfi ze-
tő alapdíjat és hődíjat fi zet (alapdíj és hődíj a továbbiak-
ban együtt: távhőszolgáltatási díj).

(2) A távhőszolgáltatási díj nem tartalmazza a hasz ná-
la ti me leg víz-szolgáltatáshoz felhasznált vezetékes ivó-
víz víz- és csatornadíját.
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(3) A távhőszolgáltató jogosult a részére a víz- és a 
csatornaszolgáltató által kiszámlázott víz- és csatorna-
díjat a felhasználó vagy a díjfi zető részére közvetített 
szolgáltatásként továbbszámlázni, ha a távhőszolgáltató 
a felmelegítéshez szükséges vezetékes ivóvizet a saját 
nevén nyilvántartott vízmérőn keresztül biztosítja.

(4) A távhőszolgáltató a lakossági távhőszolgáltatási 
díjat alkalmazza a lakossági felhasználó vagy díjfi ze-
tő részére.

(5) A távhőszolgáltató a külön kezelt intézményi táv-
hőszolgáltatási díjat alkalmazza a külön kezelt intéz-
ménynek minősülő felhasználó vagy díjfi zető részére.

(6) A távhőszolgáltató a nem lakossági távhőszolgál-
tatási díjat alkalmazza a (4) és (5) bekezdés hatálya alá 
nem tartozó egyéb felhasználó vagy díjfi zető részére.

(7) A felhasználónak vagy a díjfi zetőnek a (4)–(6) be-
kezdések szerinti besorolása hiteles tulajdoni lap másola-
ta, vagy használatbavételi engedély vizsgálata alapján ál-
lapítható meg.

(8) A felhasználói berendezések feltöltéséhez, üzemel-
tetéséhez szükséges vezetékes ivóvíz térítésmentes bizto-
sítása az érintett ingatlan tulajdonosainak feladata.

(9) A díjakat a távhőszolgáltató által kiállított számlán 
feltüntetett – a számla keltétől számított 8 naptári nap-
nál nem rövidebb – fi zetési határidő lejártáig kell meg-
fi zetni.

26. §

(1) A felhasználók az általános díjtételek helyett a vá-
lasztható alap- és hődíjtételek megfi zetését a következő 
feltételek együttes fennállása esetén választhatják:

a) a felhasználó 12 naptári hónapra vállalja a távhő-
szolgáltatási díjak havi egy összegben való, díjfi zetőkre 
történő szétosztás nélküli megfi zetését;

b) a Ptk.-ban szabályozott közös tulajdonban lévő in-
gatlan tulajdonostársai megjelölik azon képviselőjüket, 
aki a számla kiegyenlítéséről gondoskodik;

c) a felhasználó a távhőszolgáltatóval az a–b) pontok-
ra vonatkozóan külön megállapodást köt.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodás 
hatálya a lejáratát követően további 12 hónapra meghosz-
szabbodik, ha a lejáratát megelőzően legalább 30 nappal 
egyik fél sem kezdeményezi annak felmondását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti új megállapodás legko-
rábban az előző megállapodás lejártát követő 12 hónap 
elteltével köthető.

13. Az alapdíj fi zetése

27. §

(1) A felhasználó az alapdíjat mindaddig köteles meg-
fi zetni, ameddig hatályos közüzemi szerződése van.

(2) Az alapdíjat akkor is meg kell fi zetni, ha a felhasz-
nálói berendezések hibája vagy alkalmatlansága miatt 
nem teljesíthető a távhőszolgáltatás.

(3) Ha a felhasználó év közben köt vagy mond fel álta-
lános közüzemi szerződést, a szerződéskötés, vagy a fel-
mondás évében a naptári évre számított alapdíjnak csak 
az arányos részét kell megfi zetnie.

(4) Az alapdíjnak csak a megkezdett hónap időará-
nyos részét kell megfi zetni a díjfi zető személyében tör-
ténő változás esetében is, kivéve, ha a régi és új díjfi zető 
írásban ettől eltérően rendelkezik.

(5) A felhasználó vagy a díjfi zető az alapdíjat:
a) a TKSZ 2.1.1.2. pontjában foglalt hőátalakítással 

megvalósuló távhőszolgáltatás esetén a tulajdonában álló 
épület, épületrész légtérfogata után fi zeti (Ft/légm3);

b) a TKSZ 2.1.1.1. pontjában foglalt hőátalakítás nél-
küli távhőszolgáltatás esetén – más megállapodás hiá-
nyában – az épületre lekötött legnagyobb hőteljesítmény, 
vagy az épületre lekötött legnagyobb hőteljesítményből 
a tulajdonát képező épületrészre légtérfogat-arányosan 
jutó hőteljesítmény után fi zeti (Ft/MW).

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti alapdíjfi zetés 
alapjául nem vehető fi gyelembe:

a) a közös használatra szolgáló és e rendeltetésének 
megfelelően használt helyiségeinek légtérfogata;

b) az éléskamra vagy kamraszekrény, valamint az 
épületrész légterének a közművezetékeket védő burko-
lat mögötti része.

(7) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti alapdíjfi zetés 
alapjául 60 százalékban vehető fi gyelembe a kiegészítő 
fűtéssel ellátott fürdőszoba légtérfogata, ha az oda előírt 
hőmérséklet biztosítását kiegészítő fűtéssel (pl.: villamos 
hősugárzóval) tervezték.

(8) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a 
távhőszolgáltatás

a) csak fűtési célú, úgy fűtési alapdíjat,
b) csak vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, úgy vízfel-

melegítési alapdíjat,
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c) fűtési- és vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, úgy az 
a) és b) pontoknak megfelelő együttes alapdíjat

kell fi zetni.

(9) A felhasználó vagy a díjfi zető az éves alapdíj 1/12-
ed részét a tárgyhónapban, a hó első napját követően, elő-
re fi zeti a távhőszolgáltatónak.

(10) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj 
díjfi zetők közötti szétosztását nem tartalmazza, abban az 
esetben a felhasználó a közüzemi szerződésben megha-
tározott alapdíjat havonta egy összegben köteles megfi -
zetni.

14. A hődíj fi zetésének szabályai

28. §

(1) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj 
díjfi zetők közötti szétosztását nem tartalmazza, akkor a 
felhasználó az elszámolási mérőn mért hőfelhasználás 
hődíját egy összegben havonta köteles megfi zetni.

(2) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási 
díj díjfi zetők közötti szétosztását tartalmazza, akkor a 
hőközpontban mért fogyasztás hődíját a közüzemi szer-
ződésben foglalt szétosztási arányoknak megfelelően – 
ennek hiányában az épületben lévő épületrészek légtérfo-
gata (légm3) arányában – kell a díjfi zetőknek megfi zetni.

(3) Ha a felhasználó a fűtésre és a használatimeleg víz-
készítéshez felhasznált hőmennyiség szétosztására nem 
közöl külön-külön arányokat, a távhőszolgáltató mindkét 
hőmennyiség szétosztására a felhasználó által megadott 
arányt alkalmazza.

(4) A szolgáltatói hőközpontban a távhőszolgáltató 
a fűtési célra és használatimelegvíz-készítés céljára kü-
lön-külön meghatározott hőmennyiségeket az ellátott 
épületek hőfogadójában felszerelt költségmegosztók 
mérési adatai alapján, költségmegosztók hiányában az 
érintett felhasználók egymás közötti megállapodása sze-
rint – megállapodás hiányában az épületek alapdíjszá-
mítás alapját képező légtérfogata arányának megfelelően 
– a felhasználók között szétosztja.

(5) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatási díjfi zetési 
kötelezettség szempontjából az ellátott épületrészen (la-
káson, az egy önálló rendeltetési egységet képező, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségeken) belül az egyes helyi-
ségek ellátottsági különbségét nem veheti fi gyelembe.

29. §

(1) A felhasználó vagy a díjfi zető a hődíjat a tárgyhót 
követően havonta utólag fi zeti.

(2) A hődíj számlázása történhet:
a) havonkénti mérés alapján, vagy
b) részszámlák és elszámoló számla kiállításával.

(3) Ha a felhasználó vagy a díjfi zető a (2) bekezdés 
szerinti választásáról a távhőszolgáltatónak az üzletsza-
bályzatában foglaltaknak megfelelően nem rendelkezik, 
akkor a hődíjat a (2) bekezdés b) pontja szerint fi zeti.

30. §

A távhőszolgáltató elkülönítve számlázza a fűtési cél-
ra és a használatimelegvíz-szolgáltatási célra felhasznált 
hőmennyiséget.

31. §

(1) Épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás 
esetében, felhasználóváltozáskor a korábbi és az új fel-
használó a mérőállást és a változás időpontját közösen 
írásban rögzíti, és 15 napon belül a távhőszolgáltató ren-
delkezésére bocsátja. Ennek alapján a távhőszolgáltató a 
korábbi felhasználó részére végszámlát készít, legkésőbb 
az adat bejelentését követő 60 napon belül.

(2) Ha a leolvasás az épületrészenkénti mérés szerin-
ti távhőszolgáltatás esetében a felhasználó érdekkörében 
felmerült okból meghiúsul, akkor a távhőszolgáltató jo-
gosult az elszámolás alapját képező hőmennyiséget a 
TKSZ 23.1. pontja szerint meghatározni.

15. Díjvisszatérítés és pótdíjfi zetés

32. §

(1) Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben 
fennálló távhőszolgáltatási kötelezettségének folyamato-
san 72 órát meghaladóan, neki felróható okból, vagy a 
Tszt. 40. § (2) bekezdése szerinti előzetes értesítés mellő-
zésével nem tesz eleget, az erre irányuló panasz bejelen-
tésétől kezdve a közüzemi szerződésben meghatározott 
éves alapdíj – a szüneteltetés időtartamával arányos ré-
szének – háromszorosát fi zeti vissza.

(2) A felhasználónak pótdíjat kell fi zetnie, ha a hő-
központot a felhasználó vagy megbízottja üzemelteti 
és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt 
1-1 naptári napon folyamatosan, 30 percnél hosszabb 
időtartamon keresztül túllépi (Tszt. 49. § (2) bekezdés 
a) pont). A pótdíj a jogosulatlanul igénybe vett több-
letteljesítmény-felhasználóra vonatkozó – a távhőszol-
gáltatás díjának megállapításáról szóló miniszteri ren-
deletben megállapított – éves alapdíjának a kétszerese. 
Ismételt túllépés esetén a teljesítmény-túllépés pótdíját a 
távhőszolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon 
a jogosulatlan igénybevétel megtörtént.
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(3) Ha a felhasználó vagy a díjfi zető a Tszt. 49. § 
(2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott 
szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan véte-
lezést valósít meg, akkor a meghatározott éves alapdíj – a 
szerződésszegés időtartamával arányos rész – háromszo-
rosát pótdíjként fi zeti meg.

IV. fejezet
Számlázás

16. Általános számlázási előírások

33. §

A távhőszolgáltató számlája – az általános forgalmi 
adóról szóló törvényben meghatározott kötelező adat-
tartalmon túl – különösen az (1)–(4) bekezdések szerinti 
adatokat tartalmazza.

(1) Havonkénti mérés alapján történő számlázás ese-
tén:

a) az elszámoláshoz alkalmazott hőmennyiségmérő-
leolvasás időpontját és az ehhez tartozó mérőál-
lást;

b) a felhasznált hőmennyiséget;
c) az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgál-

tatás esetét kivéve az egy-egy felhasználóra vagy 
díjfi zetőre jutó:

 ca)  fűtési célú hőfelhasználási arányokat és hő-
mennyiséget;

 cb)  használatimelegvíz-készítési célú hő fel hasz-
ná lá si arányokat és hőmennyiséget.

(2) Részszámlázás alapján történő számlázás esetén 
a részszámla az épületrészenkénti mérés szerinti távhő-
szolgáltatás esetét kivéve az egy-egy felhasználóra vagy 
díjfi zetőre jutó:

a) fűtési célú hő részmennyiséget;
b) használatimelegvíz-készítési célú hő részmennyi-

séget.

(3) Az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgál-
tatás esetén történő részszámlázáskor az egy-egy felhasz-
nálóra jutó hő részmennyiséget.

(4) Részszámlázás alapján történő számlázás esetén az 
elszámoló számla

a) az elszámoláshoz alkalmazott hőmennyiségmérő-
leolvasás időpontját és az ehhez tartozó mérőál-
lást;

b) az elszámolási időszakban felhasznált hőmennyi-
séget;

c) az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgál-
tatás esetét kivéve az egy-egy felhasználóra vagy 
díjfi zetőre jutó:

 ca)  az elszámolási időszakban a fűtési célú hőfel-
használási arányokat és hőmennyiséget;

 cb)  az elszámolási időszakban a hasz ná la ti me leg-
víz-ké szí té si célú hőfelhasználási arányokat 
és hőmennyiséget;

d) az elszámolási időszakban a részszámlák által 
számlázott hőmennyiségek és díjak összesítését;

e) az elszámolási időszakra vonatkozó, d) pont sze-
rinti összesítés és a felhasználóra vagy a díjfi zető-
re jutó tényleges hőfogyasztás különbözetét és en-
nek díját.

17. Hőmennyiségek meghatározása

34. §

(1) A távhőszolgáltató a hőközpontban mért hőmeny-
nyiségből külön-külön határozza meg a fűtési célra és a 
használatimelegvíz-készítés céljára felhasznált hőmeny-
nyiséget.

(2) Fűtési- és használatimelegvíz-szolgáltatási célú 
távhőszolgáltatás esetén a fűtési célra felhasznált hő-
mennyiséget a távhőszolgáltató minden olyan hónapban, 
amikor fűtési és használatimelegvíz-szolgáltatási célú 
hőfelhasználás egyaránt történik, a TKSZ 18.2.3. pontja 
szerint határozza meg.

(3) A (2) bekezdés esetén a használatimelegvíz-készítés 
céljára felhasznált hőmennyiséget a távhőszolgáltató a 
TKSZ 18.3.3. pontja szerint határozza meg.

(4) A használatimelegvíz-készítési célú fajlagos hő-
mennyiséget a távhőszolgáltató – a felhasználó ellátását 
biztosító hőközpontban, június 1. és augusztus 31. közöt-
ti időszakban hitelesen mért adatok alapján – évente ál-
lapítja meg.

(5) A távhőszolgáltató a használati melegvíz felmele-
gítéséhez szükséges hőmennyiséget a (4) bekezdés sze-
rinti fajlagos hőmennyiség alapján állapítja meg az év to-
vábbi részében is.

(6) A (4) bekezdés szerint megállapított fajlagos hő-
mennyiséget a távhőszolgáltató évente október 31-ig 
az ügyfélszolgálati irodáin hozzáférhetővé, a honlapján 
közzé teszi, és az október havi hőfelhasználás elszámolá-
sától kezdődően alkalmazza.

18. Havonkénti mérés szerinti számlázás

35. §

(1) Havonkénti mérés szerinti számlázás esetén a 
távhőszolgáltató a felhasználónak értékesített hőmennyi-
séget – ideértve az épületrészenkénti mérés esetét is – a 
felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő be-
rendezés leolvasásából havonta állapítja meg.
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(2) A távhőszolgáltató a díjfi zetőknek értékesített hő-
mennyiséget a hőközpontban mért hőmennyiségből, a 
felhasználó és a távhőszolgáltató közötti megállapodás-
ban foglalt szétosztási arányoknak megfelelően, megál-
lapodás hiányában e rendelet 28. § (2) bekezdése szerint 
állapítja meg.

19. Részszámlázás

36. §

(1) Részszámlázással történő számlázás esetén a fel-
használó vagy a díjfi zető az elszámolási időszak első hó-
napjától az elszámolási időszak utolsó előtti hónapjáig 
tartó hónapokra a (2) bekezdésben foglaltak szerint meg-
állapított hőfelhasználást tartalmazó részszámlák alapján 
részfi zetést teljesít.

(2) A részszámlákban a fűtési célú hő és a hasz ná la ti-
me leg víz-készítési célú hő részmennyiségeket külön kell 
megállapítani a következők szerint:

a) a fűtési célú hő részmennyiség az elszámolási idő-
szakot megelőző azonos időszak tényfelhasználásának – 
díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó mennyi-
ségnek – 1/12-ed része;

b) a használatimelegvíz-készítési célú hő részmennyi-
ség az elszámolási időszakot megelőző azonos időszak 
tényfelhasználásának – díjszétosztás esetén abból az épü-
letrészre jutó mennyiségnek – 1/12-ed része;

c) amennyiben nem áll rendelkezésre az a) és b) pont 
szerinti tényfelhasználás – díjszétosztás esetén abból az 
épületrészre jutó mennyiség –, az elszámolási időszakra 
időarányosan tervezett vagy várható hőfelhasználást kell 
a tényfelhasználás helyett alapul venni.

(3) Ha a felhasználó vagy a díjfi zető az év május hó-
napját követően igényli a hődíj 29. § (2) bekezdésének b) 
pontja szerinti részszámlák és elszámoló számla alapján 
történő számlázását, akkor a részszámlákban a fűtési célú 
hő és a használatimelegvíz-készítési célú hő részmennyi-
ségeket külön-külön kell megállapítani úgy, hogy az egy-
havi részszámlán elszámolt hő részmennyiség az elszá-
molási időszakból hátralévő hónapok előző elszámolási 
időszak azonos hónapjaiban számlázott tényfogyasztásá-
nak – díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó hő-
mennyiségnek – egyhavi átlaga legyen.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti tényfelhasználás – díj-
szétosztás esetén abból az épületrészre jutó hőmennyiség 
– nem áll rendelkezésre, akkor az elszámolási időszakra 
időarányosan tervezett vagy várható hőfelhasználást kell 
alapul venni.

(5) A távhőszolgáltató a felhasználó vagy díjszétosz-
tás esetén a díjfi zető kezdeményezésére a (2) bekezdés-
ben foglaltak szerint megállapított egy hónapra jutó, havi 
azonos mértékű hőfelhasználást egy elszámolási idő-

szakon belül legfeljebb egy alkalommal módosíthatja. 
A távhőszolgáltató a módosítást legkésőbb a bejelentés 
hónapját követő második hónaptól kezdődően teljesíti.

(6) A távhőszolgáltató az elszámolási időszak hónap-
jainak számánál eggyel kevesebb számú részszámlát bo-
csát ki.

(7) A távhőszolgáltató az elszámolási időszak utolsó 
napjára, vagy a számlázás megszűnésének időpontjára 
vonatkozóan elszámoló számlát bocsát ki.

(8) Az elszámolási időszakra a távhőszolgáltató ál-
tal a felhasználónak értékesített hőmennyiséget a 
távhőszolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló 
fogyasztásmérő berendezés leolvasásából állapítja meg. 
Díjszétosztás esetén, a díjfi zetőknek értékesített hőmeny-
nyiséget a távhőszolgáltató a hőközpontban mért hő-
mennyiségből a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti 
megállapodásban foglalt szétosztási arányoknak megfe-
lelően, megállapodás hiányában e rendelet 28. § (2) be-
kezdése szerinti arányt alkalmazza.

V. fejezet

Záró rendelkezések

37. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 
kihirdetését követő hó első napján lép hatályba.

(2) E rendelet 29. § (3) bekezdése 2013. május 1-jén 
lép hatályba.

(3) E rendeletet a hatálybalépésekor fennálló közüze-
mi szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) Hatályát veszti 
a) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-

vény egyes rendelkezéseinek Budapest főváros 
területén történő végrehajtásáról szóló 83/2005. 
(XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet, 

b) a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áral-
kalmazási és díjfi zetési feltételekről, valamint a 
távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 
84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet, továbbá az 
azt módosító
ba) a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az 

áralkalmazási és díjfi zetési feltételekről, va-
lamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási dí-
jakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról szóló 48/2009. (IX. 5.) 
Főv. Kgy. rendelet, 

bb) a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az 
áralkalmazási és díjfi zetési feltételekről, va-
lamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási dí-
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jakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról szóló 1/2009. (I. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet, 

bc) a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az 
áralkalmazási és díjfi zetési feltételekről, va-
lamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási dí-
jakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról szóló 81/2007. (XII. 28.) 
Főv. Kgy. rendelet, 

bd) a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az 
áralkalmazási és díjfi zetési feltételekről, va-
lamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási dí-
jakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról szóló 64/2006. (XII. 22.) 
Főv. Kgy. rendelet, 

be) a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az 
áralkalmazási és díjfi zetési feltételekről, va-
lamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási dí-
jakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról szóló 57/2006. (IX. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
(továbbiakban: Tszt.) több szakasza 2011. április 15-i ha-
tállyal a következők szerint megváltozott:

• a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intéz-
ménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és hasz-
nálati melegvíz) díját az energiapolitikáért felelős 
miniszter állapítja meg;

• a miniszter nemcsak a távhőszolgáltatók által al-
kalmazott árakat, hanem a távhőtermelő által a 
távhőszolgáltatónak értékesített hő árát is meghatá-
rozza;

• a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: MEH) 
a távhő árára vonatkozó javaslatát a miniszternek 
minden év augusztus 31-ig küldi meg;

• a MEH az árelőkészítő munkája során kikéri az 
érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek ár-
megállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állás-
foglalását. A képviselőtestület a MEH által megje-
lölt, 30 napnál nem rövidebb határidőn belül adja 
meg állásfoglalását;

• a távhőszolgáltatásra vonatkozó engedélyeket a to-
vábbiakban nem az önkormányzat jegyzője (a fővá-
rosban a főjegyző), hanem a MEH adja ki;

• az önkormányzat képviselő-testülete – a távhő csat-
lakozási díjára vonatkozóan – árhatóság maradt, de 
az ár megállapítását a MEH előzetes jóváhagyó ha-
tározatához köti.

A fenti tartalmú Tszt.-módosításokat követően a Fővá-
rosi Közgyűlés tárgyi feladat- és hatásköre az alábbiak-
ban foglalható össze:

• rendeletben határozza meg:
○ a távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogvi-

szony részletes szabályait, valamint a hőmennyi-
ségmérés helyét (ideértve a mérés technológiai 
helyét is);

○ a távhő csatlakozási díját és díjfi zetési feltétele-
ket, valamint a lakossági felhasználónak és a kü-
lön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgálta-
tásra vonatkozó, távhődíj miniszteri rendeletben 
nem szabályozott díjfi zetési feltételeket;

○ az új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező fel-
használási hely tulajdonosától kérhető csatlakozá-
si díjat;

○ a szolgáltatói hőközpontok e törvényben elő-
írt megszüntetésének, illetve a szolgáltatói 
hőközpontot kiváltó berendezések létesítésének 
forrását, határidejét és egyéb feltételeit;

• rendeletben kijelöli azokat a területeket, ahol terü-
letfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaság-
védelmi szempontok alapján célszerű a távhőszol-
gáltatás fejlesztése;

• rendeletben megállapítja a távhőszolgáltatás szüne-
teltetésének és a felhasználók korlátozásának felté-
teleit, a korlátozás szabályait és sorrendjét, valamint 
a távhőszolgáltató azzal kapcsolatos jogait és köte-
lezettségeit;

• rendeletben határozhatja meg
○ a szolgáltatói hőközponti, a felhasználói hőköz-

ponti, valamint hőfogadó állomási mérés közötti 
eltérésekre való tekintettel az e mérésekre vonat-
kozó külön díjalkalmazási feltételeket;

○ a további részletes szabályokat a Távhőszolgál-
tatási Közüzemi Szabályzatban foglaltakkal ösz-
szefüggésben;

○ a távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződés fel-
mondása esetében az épület tulajdonosa vagy 
a tulajdonosi közösség, épületrészre vonatko-
zó felmondás esetén az épületrész tulajdonosa a 
távhőszolgáltatási közüzemi szerződés megszű-
nését követő ötödik naptári év utolsó napjáig a 
más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgál-
tatás igénybevétele közötti, pozitív előjelű szén-
dioxidkibocsátás-különbözet után díjat fi zessen; 
amely azonban nem lehet magasabb kilogram-
monként 15 forintnál;

• rendeletben határozza meg az előző pontban szerep-
lő díj mértékét, esedékességét, a különbözet számí-
tásának, valamint a díj kivetéséhez szükséges adat-
szolgáltatásnak a részletes szabályait.
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A fenti változások miatt szükségessé vált a következő 
fővárosi rendeletek hatályon kívül helyezése:

• a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény egyes rendelkezéseinek Budapest főváros te-
rületén történő végrehajtásáról szóló 83/2005. 
(XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet;

• a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áral-
kalmazási és díjfi zetési feltételekről, valamint 
a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 
84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet.

A fenti rendeletek hatályon kívül helyezése és új fő-
városi önkormányzati rendelet megalkotása szükséges, 
mivel a fentiekben részletezett törvénymódosítások kö-
vetkeztében, az új önkormányzati rendeletalkotási felha-
talmazás alapján teljesen új tartalmú és című fővárosi ön-
kormányzati rendeletet kell megalkotni.

A Tszt. 6. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a Fő-
városi Önkormányzat rendeletében a távhő csatlakozá-
si díját és díjfi zetési feltételeket, valamint a lakossági 
felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyúj-
tott távhőszolgáltatásra vonatkozó távhődíj miniszteri 
rendeletben nem szabályozott díjfi zetési feltételeit sza-
bályozhatja. Vagyis a fővárosi önkormányzati rendelet 
(a távhődíj miniszteri rendeletben nem szabályozott díj-
fi zetési feltételei vonatkozásában) egyúttal a miniszteri 
rendelet „végrehajtási jogszabályaként” is funkcionál.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Rendelet által használt fogalmakat határozza meg.

A 3. §-hoz

Meghatározza a távhőszolgáltatás lehetséges fejlesz-
tési területeit a Tszt. 6. § (2) c) pontja alapján.

A 4. §-hoz

Előírja a felhasználói érdekképviseletek véleménye-
zési jogának és a távhőszolgáltató tájékoztatási kötele-
zettsége közzétételének részleteit az eljárást szabályozó, 
a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szerveze-
tek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati 
rendszeréről szóló 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rende-
let szerint.

Az 5. §-hoz

Előírja a távhőszolgáltató és a felhasználó közötti – 
jogszabályban vagy közüzemi szerződésben nem tárgyalt 
– jogok és kötelezettségek rendezését a távhőszolgáltató 
üzletszabályzatában. Előírja a távhőszolgáltató üzletsza-
bályzatának kötelező tartalmi elemeit.

A 6. §-hoz

Előírja az új vagy többlet hőigénnyel jelentkező fel-
használási hely kérelmének tartalmi elemeit, a csatlako-
zás díjának kiszabhatóságát, annak mértékét, a csatlako-
zási díj megfi zetésére vonatkozó szerződés megkötésének 
kötelezettségét és a csatlakozási díj mértékét.

A 7. §-hoz

Előírja a távhőszolgáltató kötelezettségeit az üzembe 
helyezési és bekapcsolási eljárással kapcsolatosan, mi-
szerint a távhőszolgáltató bekapcsolási eljárásban való 
közreműködésért díjat nem számíthat fel, a mérőberen-
dezést zárjeggyel köteles ellátni és erről jegyzőkönyvet 
kell készíteni.

A 8–10. §-hoz

Előírja a távhőszolgáltató által szolgáltatott hőmeny-
nyiség mértékét, a hőhordozó közeg különleges helyzet-
ben történő igénybevételének lehetőségét, az ugyanazon 
hőközpontból való hőellátás esetén történő vételezés le-
hetőségének részleteit. 

A 11. §-hoz

Előírja a távhőszolgáltató teljesítési kötelezettségének 
időszakra és hőmérsékletre vonatkozó részleteit.

A 12. §-hoz

Előírja a távhőszolgáltató vagy a felhasználó által igé-
nyelt szolgáltatásbeli szüneteltetés részleteit, miszerint a 
felhasználó jogosult a távhővételezés szüneteltetését igé-
nyelni a berendezések terv szerinti karbantartásának, fel-
újításának idejére, meghatározza az év azon szakaszát, 
amikor ezen munkák elvégezhetőek, a felhasználó és a 
távhőszolgáltató egymásra vonatkozó tájékoztatási köte-
lezettségét, és a váratlan meghibásodás esetében szüksé-
ges eljárást.

A 13. §-hoz

Kötelezi a távhőszolgáltatót a korlátozás miatti tájé-
koztatásra. Meghatározza a korlátozás során a felhaszná-
lók közötti fokozati besorolás részleteit. Felhatalmazza a 
távhőszolgáltatót, hogy a felhasználóktól a fokozatba so-
rolásukhoz adatokat kérhet.
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A 14. §-hoz

Előírja a felhasználói berendezések fenntartásának és 
üzemeltetésének részleteit, miszerint a hőközpont fenn-
tartása és üzemeltetése a hőközpont tulajdonosának fel-
adata, valamint a hőközpont által elfoglalt térrészlet után 
a távhőszolgáltatót fi zetési kötelezettség nem terhelheti, 
továbbá a távhőszolgáltató sem számíthat fel költséget az 
érintett felhasználó részére.

A 15. §-hoz

Előírja a felhasználói berendezések átalakításának 
szabályait, ezen belül szabályozza a felhasználó és a 
távhőszolgáltató egymásra vonatkozó tájékoztatási kö-
telezettségét, az esetlegesen megváltozott távhőigény ki-
elégítésére vonatkozó megállapodást. Előírja a tervek 
egyeztetési kötelezettségét a távhőszolgáltatóval, vala-
mint az elkészült berendezések távhőszolgáltató álta-
li ellenőrzésének kötelezettségét. Előírja az átalakítást 
követő közüzemi szerződésmódosítás kötelező tartalmi 
elemeit.

A 16. §-hoz

Meghatározza az elfogyasztott hőmennyiség mérésé-
nek feltételeit. Előírja, hogy az ingatlan-nyilvántartás-
ban egy önálló ingatlanként bejegyzett több épület egy 
felhasználási helynek minősül. Meghatározza a hőmeny-
nyiségmérés helyét, mely a hőközpont primer hőfogadó 
egysége. Előírja, hogy a mérőeszközt a beépítési követel-
mények betartásával kell felszerelni, valamint épületré-
szenkénti mérés esetén a hőmennyiségmérő épületen be-
lüli elhelyezésének módját.

A 17. §-hoz

Előírja, hogy a méréshez szükséges eszközöket a fel-
használó térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.

A 18. §-hoz

Kiegészíti a TKSZ által rögzített közüzemi szerző-
dések tartalmi elemeit, a kapcsolattartó és a díjfi zetők 
személyével. Előírja, hogy a szolgáltatás igénybevételé-
vel létrejött közüzemi szerződésre e rendelet, továbbá a 
távhőszolgáltató üzletszabályzatának rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

A 19–20. §-hoz

Meghatározza a távhőszolgáltató és a felhasználó kö-
zött érvényben lévő közüzemi szerződés módosításainak 
egyes eseteit, melyek a felhasználói egyösszegű fi zetésről 
a díjfi zetők közötti szétosztás szerinti számlázásra törté-
nő áttérés, a díjfi zetők közötti szétosztás szerinti számlá-
zásról a felhasználói egyösszegű fi zetésre történő áttérés. 

Lehetővé teszi, hogy díjfi zetők közötti szétosztás szerin-
ti számlázás esetén a felhasználó a távhőszolgáltatónál 
kezdeményezze a hődíj szétosztási arányainak megvál-
toztatását. Előírja, hogy a módosított arányok szerinti 
szétosztást legkésőbb a bejelentés hónapját követő máso-
dik hónaptól kezdődően kell teljesíteni.

A 21–22. §-hoz

Meghatározza a közüzemi szerződés épületrész levá-
lása miatti módosításának feltételeit. Előírja, hogy ebben 
az esetben a közüzemi szerződés módosítása szükséges. 
Meghatározza a szerződésmódosítás során alkalmazan-
dó eljárás egyes lépéseit és a határidőket. Kötelezi a 
távhőszolgáltatót a felhasználó írásbeli tájékoztatására 
a közüzemi szerződés módosításának feltételeiről és az 
előírt eljárásról. Felhatalmazza a távhőszolgáltatót a Tszt. 
38. § (5) bekezdésében előírt feltételek vizsgálatára. Rög-
zíti, hogy a módosítási igény mind a fűtési célú, mind a 
használatimelegvíz-szolgáltatási célú hőellátás megszün-
tetésére vonatkozik. Rögzíti, hogy a költségviselési kö-
telezettség a szolgáltató tulajdonában lévő felhasználói 
hőközpont átalakításának költségeire is vonatkozik. Elő-
írja a leváló épületrészben a távhő igénybevételének meg-
szüntetésének módját. Meghatározza a felhasználó és a 
távhőszolgáltató feladatait, és rögzíti, hogy ennek teljes 
költsége a felhasználót terheli. Előírja a tervek egyezteté-
si kötelezettségét a távhőszolgáltatóval, valamint az elké-
szült berendezések távhőszolgáltató általi ellenőrzésének 
kötelezettségét. Meghatározza a terv kötelező tartalmi 
elemeit. Felhatalmazza a távhőszolgáltatót az elkészült 
berendezések ellenőrzésére. Kötelezi a távhőszolgáltatót 
a közüzemi szerződés módosítástervezetének megküldé-
sére az ügyfél részére. Rögzíti a díjfi zetési kötelezettség 
megszűnésének feltételeit. Mentesíti a távhőszolgáltatót 
a kiviteli tervtől eltérő nem szakszerű kivitelezés követ-
keztében nyújtott elégtelen szolgáltatás miatti felhaszná-
lói igény érvényesítése alól. Előírja, hogy elégtelen szol-
gáltatás és a kivitelezés közötti okozati összefüggésre 
vonatkozó bizonyítási terhet a távhőszolgáltató viseli.

A 23. §-hoz

Kiegészíti a Tszt. 49. §-ában foglalt szerződéssze-
gések következményeit a következők szerint. Lakossá-
gi felhasználó – a Tszt. 49. § (2) bekezdésének b)–e) 
pontjai szerinti – szerződésszegése esetében 50%-ban 
maximálja a fűtési célú hőellátás csökkenthetőségét, és 
felhatalmazza a távhőszolgáltatót a használatimelegvíz-
szolgáltatási célú távhőszolgáltatás teljes mértékű meg-
szüntethetőségére. Kötelezi a távhőszolgáltatót, hogy a 
korlátozást olyan műszaki megoldásokat alkalmazva va-
lósítsa meg, hogy annak következményei csak a szerző-
désszegést elkövető díjfi zetőket terheljék. Felhatalmazza 
a távhőszolgáltatót, hogy a korlátozás végrehajtásához 
szükséges munkálatokat a felhasználói berendezéseken 
is elvégezhesse. Felhatalmazza a távhőszolgáltatót, hogy 
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amennyiben a felhasználó vagy a díjfi zető a szükséges 
munkálatok elvégzését nem teszi lehetővé, kezdemé-
nyezheti a Tszt. 51. § (8) és (9) bekezdésében foglalt el-
járást, és eljárhat a főjegyző határozata szerint.

A 24. §-hoz

Kiegészíti a Tszt. 38. §-ában foglalt közüzemi szerző-
dés felmondásának feltételeit. Előírja a közüzemi szer-
ződés távhőszolgáltató által történő felmondásának fel-
tételeit, és az általános közüzemi szerződés felhasználó 
által történő felmondásának feltételeit. Továbbá előírja 
az egyedi közüzemi szerződés felmondásának feltételeit 
és a felmondás során lefolytatandó eljárás szabályait.

A 25–26. §-hoz

Előírja a díjfi zetés miniszteri rendeletben nem sza-
bályozott általános feltételeit. Meghatározza a távhő-
szolgáltatásért fi zetendő díj alapdíj- és hődíjstruktúráját. 
Rögzíti, hogy a távhőszolgáltatási díjak nem tartalmaz-
zák a használatimelegvíz-szolgáltatáshoz felhasznált 
vezetékes ivóvíz víz- és csatornadíját. Felhatalmazza 
a távhőszolgáltatót, hogy a részére a víz- és a csator-
naszolgáltató által kiszámlázott díjat a felhasználó ré-
szére továbbszámlázza, ha a távhőszolgáltató biztosít-
ja a felmelegítéshez szükséges ivóvizet. Előírja, hogy a 
távhőszolgáltató milyen dokumentumok alapján sorol-
hatja be a felhasználókat lakossági vagy külön kezelt in-
tézményi kategóriába. Kötelezi az érintett ingatlan tu-
lajdonosait a felhasználói berendezések feltöltéséhez 
szükséges vezetékes ivóvíz térítésmentes biztosítására. 
Meghatározza a távhőszámlák befi zetési határidejének 
minimumát. Felhatalmazza a felhasználókat, hogy az ál-
talános díjtételek helyett a választható alap- és hődíj-té-
telek megfi zetését válasszák. Meghatározza a választható 
alap- és hődíj-tételek választásának feltételeit.

A 27. §-hoz

Előírja az alapdíj fi zetésének miniszteri rendeletben 
nem szabályozott általános feltételeit. Kötelezi a felhasz-
nálót az alapdíj megfi zetésére mindaddig, ameddig ha-
tályos közüzemi szerződése van. Lehetővé teszi, hogy 
ha a felhasználó év közben köt vagy mond fel általános 
közüzemi szerződést, a szerződéskötés vagy a felmon-
dás évében a naptári évre számított alapdíjnak csak az 
arányos részét fi zesse meg. Meghatározza, hogy a fel-
használó hőátalakítással megvalósuló távhőszolgáltatás 
esetén az alapdíjat légtérfogat után fi zesse meg. Megha-
tározza, hogy a felhasználó hőátalakítás nélkül megvaló-
suló távhőszolgáltatás esetén az alapdíjat hőteljesítmény 
után fi zesse meg. Meghatározza a légtérfogat számítási 
szabályait. Előírja a fűtési célú és a vízfelmelegítés-szol-
gáltatás célú alapdíj megfi zetésének szabályait.

A 28–31. §-hoz

Előírja a hődíj fi zetésének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott általános feltételeit. Előírja a hődíjfi zetés 
ütemezését díjfi zetők közötti szétosztás nélkül és díjfi ze-
tők közötti szétosztás esetében. Meghatározza a díjfi ze-
tők közötti szétosztás esetén a szétosztási arányokat köz-
üzemi szerződésben foglalt szétosztási arányok megléte 
és ennek hiánya esetében, miszerint ekkor az épületben 
lévő épületrészek légtérfogata (légm3) arányában kell a 
hődíjat szétosztani. Előírja, hogy a távhőszolgáltató a 
távhőszolgáltatási díjfi zetési kötelezettség szempontjá-
ból az ellátott épületrészen belül az egyes helyiségek 
ellátottsági különbségét nem veheti fi gyelembe. Előír-
ja, hogy a felhasználó, vagy a díjfi zető a hődíjat a tárgy-
hót követően havonta utólag fi zeti. Lehetővé teszi, hogy 
a hődíjat a felhasználó vagy a díjfi zető választásától füg-
gően havonkénti mérés alapján vagy részszámlák és el-
számoló számla kiállításával fi zesse meg. Előírja, hogy 
a felhasználó vagy a díjfi zető választásának hiányában a 
távhőszolgáltató részszámlák és elszámoló számla kiállí-
tásával számlázza. Előírja, hogy a távhőszolgáltató elkü-
lönítve számlázza a fűtési célra és a használati melegvíz-
szolgáltatási célra felhasznált hőmennyiséget. Előírja, 
hogy épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás 
esetében, felhasználóváltozáskor a korábbi és az új fel-
használó a mérőállást és a változás időpontját közösen 
írásban rögzítse és 15 napon belül a távhőszolgáltató ren-
delkezésére bocsássa. Kötelezi a távhőszolgáltatót, hogy 
a korábbi felhasználó részére legkésőbb az adat bejelen-
tését követő 60 napon belül végszámlát készítsen. Felha-
talmazza a távhőszolgáltatót, hogy ha a leolvasás az épü-
letrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében 
a felhasználó miatt meghiúsul, akkor az elszámolás alap-
ját képező hőmennyiséget a TKSZ 23.1. pontja szerint 
határozza meg.

A 32. §-hoz

Előírja a díjvisszatérítés és a pótdíjfi zetés feltétele-
it. Kötelezi a távhőszolgáltatót, hogy ha a felhasználó-
val szemben fennálló távhőszolgáltatási kötelezettségé-
nek folyamatosan 72 órát meghaladóan, neki felróható 
okból nem tesz eleget, az erre irányuló panasz bejelenté-
sétől kezdve az éves alapdíj szüneteltetés időtartamával 
arányos részének háromszorosát fi zesse meg a felhaszná-
ló vagy a díjfi zető részére. A szerződésszegés időtartamá-
val arányos rész háromszorosának megfelelő pótdíj meg-
fi zetésére kötelezi a felhasználót, hogy ha a hőközpontot 
a felhasználó üzemelteti, és a szerződésben lekötött leg-
nagyobb hőteljesítményt 1-1 naptári napon folyamato-
san, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi.

A 33. §-hoz

Előírja a számlázás általános feltételeit. Előírja a 
távhőszolgáltató számlájának az általános forgalmi adó-
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ról szóló törvényben meghatározott kötelező adattartal-
mon túli adatok körét, melyek havonkénti mérés alap-
ján történő számlázás esetén a hőfelhasználási arányok 
és hőmennyiségek. Előírja a részszámlázás alapján törté-
nő számlázás esetén, hogy a részszámla tartalmazza a hő 
részmennyiséget, épületrészenkénti mérés szerinti táv-
hőszolgáltatás esetén az egy-egy felhasználóra jutó hő 
részmennyiséget. Előírja a részszámlázás alapján történő 
számlázás esetén, hogy az elszámoló számla tartalmazza 
az elszámoláshoz alkalmazott hőmennyiségmérő-leolva-
sás időpontját és az ehhez tartozó mérőállást, az elszámo-
lási időszakban felhasznált hőmennyiséget, az egy-egy 
felhasználóra, vagy díjfi zetőre jutó hőfelhasználási ará-
nyokat és hőmennyiséget, az elszámolási időszakban a 
részszámlák által számlázott hőmennyiségek és díjak 
összesítését, valamint az elszámolási időszakra vonatko-
zó tényleges hőfogyasztás különbözetét és ennek díját.

A 34. §-hoz

Előírja a hőmennyiségek meghatározásának mód-
ját. Kötelezi a távhőszolgáltatót, hogy a hőközpontban 
mért hőmennyiségből külön-külön határozza meg a fű-
tési célra és a használatimelegvíz-készítés céljára fel-
használt hőmennyiséget. Kötelezi a távhőszolgáltatót, 
hogy a használatimelegvíz-készítési célú fajlagos hő-
mennyiséget évente a június 1. és augusztus 31. közöt-
ti időszakban állapítsa meg, és ezt alkalmazza az év 
további részében is. Kötelezi a távhőszolgáltatót, hogy 
a használatimelegvíz-készítési célú fajlagos hőmennyi-
séget évente október 31-ig az ügyfélszolgálati irodáin 
és honlapján tegye hozzáférhetővé, és az október havi 
hőfelhasználás elszámolásától kezdődően alkalmazza.

A 35. §-hoz

Előírja a havonkénti mérés szerinti számlázás módját. 
Kötelezi a távhőszolgáltatót, hogy havonkénti mérés sze-

rinti számlázás esetén a felhasználónak értékesített hő-
mennyiséget a felhasználási hely mérésére szolgáló fo-
gyasztásmérő berendezés leolvasásából havonta állapítsa 
meg. Kötelezi a távhőszolgáltatót, hogy a díjfi zetőknek 
értékesített hőmennyiséget a hőközpontban mért hő-
mennyiségből, a felhasználó és a távhőszolgáltató közöt-
ti megállapodásban foglalt szétosztási arányoknak meg-
felelően, megállapodás hiányában légtérfogat arányában 
állapítsa meg.

A 36. §-hoz

Előírja a résszámlázás módját. Előírja, hogy a felhasz-
náló vagy a díjfi zető az elszámolási időszak első hónap-
jától az elszámolási időszak utolsó előtti hónapjáig rész-
számlák alapján részfi zetést teljesít. Előírja, hogy a hő 
részmennyiség az elszámolási időszakot megelőző azo-
nos időszak tényfelhasználásának 1/12-ed része. Előír-
ja, hogy ha nem áll rendelkezésre tényfelhasználási adat, 
akkor az elszámolási időszakra időarányosan tervezett, 
vagy várható hőfelhasználást kell a tényfelhasználás he-
lyett alapul venni. Az elszámolási időszak közben vá-
lasztott résszámlázás esetén a hátralévő résszámlákon 
elszámolandó hőmennyiség az elszámolási időszakból 
hátralévő hónapok előző elszámolási időszak azonos hó-
napjaiban számlázott tényfogyasztásának egyhavi átlaga 
legyen. Korlátozza a felhasználót vagy a díjfi zetőt, hogy 
egy éven belül egyszer változtathat számlázási módot. 
Kötelezi a távhőszolgáltatót az elszámolási időszak utol-
só napjára, vagy a számlázás megszűnésének időpontjára 
vonatkozóan elszámoló számla kibocsátására.

A 37. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről és a szükséges deregulá-
cióról rendelkezik.
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Melléklet a 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelethez

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján 
távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt, kiemelten kezelendő területek

Budapest főváros területén

1. Az I. kerület egész területe.

2. A III. kerületben az Árpád fejedelem útja, Óbudai rakpart, Jégtörő utca, Gázgyár utca, Keled út, Pomázi út, Bécsi 
út, Szépvölgyi út által határolt terület.

3. Az V. kerület egész területe.

4. A VI. kerületben a Nyugati tér, Teréz körút, Aradi utca, Lendvay utca, Dózsa György út, Délibáb utca, Bajza utca, 
Benczúr utca, Felső erdősor utca, Szegfű utca, Hunyadi tér, (az Andrássy út világörökség területét érintő ingatla-
nok), Teréz körút, Király utca, Deák Ferenc tér, Bajcsy-Zsilinszky út által határolt terület.

5. A VII. kerületben a Király utca, Erzsébet körút, Rákóczi út, Károly körút által határolt terület.

6. A XIII. kerületben a Szent István körút, Váci út, Lehel tér, Lehel út, Béke út, Kámfor utca és a Duna által határolt 
terület.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
67/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros díszvilágításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest főváros köz-
igazgatási területén található és a Fővárosi Önkormány-
zat által – közszolgáltatás keretében végrehajtott, önként 
vállalt önkormányzati feladataként – fenntartott, működ-
tetett díszvilágítási berendezések létesítésére, üzemelte-
tésére és megszüntetésére.

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. díszvilágítás: az objektum esti fényviszonyú kör-
nyezetéből történő kiemelése érdekében létesített, a Fő-
városi Önkormányzat által fenntartott, e rendelet által 
meghatározott üzemvitelű, helyhez kötött világítás;

2. díszvilágítási berendezés: azon műszaki berendezé-
sek összessége, mely a díszvilágítást biztosítja;

3. időszakos díszvilágítási berendezés: olyan díszvilá-
gítási berendezés, mely működtetése határozott ideig tör-
ténik, különösen a karácsonyi díszvilágítás;

4. látványterv: az objektum látványképét tartalmazó 
terv, a díszvilágítás műszaki tervében meghatározottak 
szerinti kialakítását követően;

5. műszaki terv: a díszvilágítási berendezés kialakítá-
sát és a beépítendő eszközöket tartalmazó terv;

6. objektum: a díszvilágítással ellátott épület, szobor, 
emlékmű, emléktábla vagy növény;

7. üzemeltető: a Fővárosi Önkormányzat megbízásá-
ból díszvilágítási berendezések üzemeltetését végző gaz-
dálkodó szervezet.

3. §

A Fővárosi Önkormányzat fenntartja és működteti kü-
lönösen a saját vagy intézményei tulajdonába, használa-

tába, kezelésébe tartozó objektum, és olyan egyházi vagy 
felsőoktatási épület díszvilágítását, amely műemlék vagy 
fővárosi önkormányzati rendeletben helyi védettség alá 
helyezett.

2. Az objektum díszvilágításának létesítése

4. §

(1) Az objektum új díszvilágításának létesítését első-
sorban állami szerv, kerületi önkormányzat, civil szerve-
zet vagy egyházi szerv kezdeményezheti.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell különösen:
a) a kérelmező megnevezését;
b) az objektum megnevezését;
c) műszaki tervet;
d az üzemeltető nyilatkozatát a műszaki terv megfe-

lelőségéről;
e) a látványtervet;
f) az objektum tulajdonosának hozzájárulását a dísz-

világítás létesítéséhez, kivéve, ha az objektum a 
nemzeti vagyon körébe tartozik vagy a kérelmező 
tulajdonában áll;

g) műemlékké nyilvánított objektum esetén a műem-
lékvédelmi hatóság jóváhagyását;

h) természetvédelmi oltalom alatt álló objektum ese-
tén a hatóság engedélyét.

5. §

(1) Objektum díszvilágításának létesítéséről a Fővá-
rosi Közgyűlés rendeletben dönt, a díszvilágítással el-
látott objektum megnevezésének, címének megjelölésé-
vel.

(2) A díszvilágítással ellátott objektumok listáját e 
rendelet melléklete tartalmazza.

3. A díszvilágítás üzemeltetése

6. §

(1) Az e rendeletben meghatározott, közszolgáltatás-
ként ellátott díszvilágítás üzemeltetője a Budapesti Dísz- 
és Közvilágítási Kft.

(2) Az üzemeltető a közszolgáltatásként végzett dísz-
világítási feladatát a Fővárosi Önkormányzattal kötött 
közszolgáltatási keret- és éves szerződés alapján látja el.
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(3) Az üzemeltető a közszolgáltatásként ellátott dísz-
világítási feladat ellátásához – e tevékenység ellentéte-
lezésének 20 százalékáig – alvállalkozót jogosult igény-
be venni.

(4) Az üzemeltető az e rendeletben meghatározott köz-
szolgáltatásként ellátott feladatán túl, azt nem veszélyez-
tető módon, további vállalkozói díszvilágítási és azzal 
összefüggő tevékenységet láthat el.

7. §

(1) A Budapest V. kerületi Batthyány-örökmécses mint 
történelmi emlékhely és a Budapest XV. kerületi Széche-
nyi téri 1848-as örökmécses az év minden napján 0 órá-
tól 24 óráig, állandóan, a Budapest VII. kerület, Bethlen 
Gábor téri Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve a köz-
világítás üzemidejével megegyezően üzemel.

(2) E rendelet mellékletében felsorolt díszvilágítási 
berendezések, beleértve az időszakos díszvilágítási be-
rendezéseket is, a közvilágítás esti bekapcsolásától 

a) alapszintű díszvilágítási közszolgáltatás esetén 
nyári időszámítás időtartama alatt 24.00 óráig, téli 
időszámítás időtartama alatt 23.00 óráig;

b) emelt szintű díszvilágítási közszolgáltatás esetén 
nyári időszámítás időtartama alatt 01.00 óráig, téli 
időszámítás időtartama alatt 24.00 óráig

üzemelnek.

(3) E rendelet mellékletében szereplő díszvilágítási 
berendezések az (1) bekezdésben meghatározott kivé-
telekkel december 31-től január 1-jéig, a közvilágítás 
esti bekapcsolásától a közvilágítás reggeli kikapcsolásá-
ig üzemelnek.

8. §

(1) Külön kérelemre lehetőség van a díszvilágítási be-
rendezéseknek e rendeletben meghatározott üzemmenet-
től eltérő működtetésére, legfeljebb 30 napig terjedő el-
térő üzemmódra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eltérő működtetésre irá-
nyuló kérelmet legkésőbb az eltérő működtetést megelő-
zően hat nappal kell benyújtani. Az e rendeletben meg-
határozott üzemmenettől eltérő üzemeltetés költségeit a 
kérelmező viseli.

(3) Az e rendeletben meghatározott üzemmenettől el-
térő működtetésre irányuló (1) bekezdés szerinti kére-
lemről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben 
eljárva a főpolgármester dönt.

(4) Nem kell megkérni az (1) bekezdés szerinti en-
gedélyt az objektum felújítása, rekonstrukciója esetén, 
amennyiben arra építési engedélyt adtak ki. Ebben az 

esetben az engedélyesnek írásban kell tájékoztatnia a Fő-
városi Önkormányzatot a díszvilágítási berendezések e 
rendeletben meghatározott üzemmenettől eltérő működ-
tetéséről, annak várható időtartamáról.

4. Az objektum díszvilágításának megszüntetése

9. §

(1) Objektum díszvilágításának megszüntetését a 
4. §-ban felsorolt bármely szervezet kezdeményezheti.

(2) Objektum díszvilágításának megszüntetéséről a 
Fővárosi Közgyűlés rendeletben dönt.

5. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján 
lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a főváros díszkivilágításáról szóló 
12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet, és a főváros dísz-
kivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról szóló 53/1999. (X. 20.) Főv. Kgy. ren-
delet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. ren-
delet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete tartalmazza 
a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati fel-
adatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.

A főváros díszkivilágításáról szóló, többször módo-
sított 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: Főv. Kgy. rendelet) előírásainak módosítása, bőví-
tése több szempontból is indokolt. A Főv. Kgy. rendelet 
szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek 
üzemeltetési rendjét, de a szabályozás nem terjedt ki a 
díszvilágítási objektumok közé történő felvétel és törlés 
eljárásrendjére. A Főv. Kgy. rendelet mellékletében fel-
sorolt objektumok köre a kerületi önkormányzatok, to-
vábbá társadalmi szervezetek javaslata alapján rendsze-
resen bővült. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt az elté-
rő működtetésre vonatkozó eljárásrend részletes szabá-
lyozása is.

Továbbá a Főv. Kgy. rendelet mellékletében közölt 
listában a még el nem készült, illetve műszakilag át nem 
adott berendezések csillaggal (*) kerültek jelölésre. Nem 
volt szabályozott, hogy a *-gal jelölt tételek meddig ké-
pezhetik a díszvilágításra kijelölt objektumok részét füg-
getlenül attól, hogy a díszvilágítási berendezések az adott 
objektumra vonatkozóan mikor valósulnak meg.

Fentiekre tekintettel szükséges a Főv. Kgy. rendeletet 
felváltó szabályozás megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Rendelet által használt fogalmakat határozza meg. 
A Főv. Kgy. rendelet vegyesen használja a „díszvilágí-
tás” és „díszkivilágítás” fogalmait, holott azok tartalma 
eltérő. Jogszabályi defi níció hiányában jelen rendelet a 
szakmailag helyes „díszvilágítás” kifejezést gyűjtőfoga-
lomként használja, aminek része a díszkivilágítás, ami az 
objektum külső fényvetőkkel történő megvilágítását je-
lenti (például emlékmű megvilágítása), valamint része a 
díszítő világítás, ami az objektumra, a kontúr kiemelése 
céljából elhelyezett fényforrásokat, fényfüzéreket jelenti 
(például hidak díszítő világítása).

A 3. §-hoz

Meghatározza a Rendelet 1. mellékletének alapelvét, a 
Fővárosi Önkormányzat által – közszolgáltatás keretében 

végrehajtott, önként vállalt önkormányzati feladataként – 
fenntartott és működtetett díszvilágított objektumokat.

A 4. §-hoz

Meghatározza az objektumok listáját tartalmazó 1. mel-
léklet bővítését kezdeményező személyek körét, és az ob-
jektumok listáját tartalmazó melléklet változtatását kez-
deményező kérelem, az eljárás kötelező tartalmi elemeit.

Az 5. §-hoz

Jelen § meghatározza az 1. melléklet módosítására vo-
natkozó eljárásrendet, miszerint a létesítendő díszvilágí-
tás műszaki megvalósítására tett javaslatot a díszvilágítás 
üzemeltetője hagyja jóvá, ezt követően a Fővárosi Köz-
gyűlés megállapítja, módosítja jelen rendelet mellékle-
tét. Meghatározza az objektumok listáját tartalmazó mel-
léklet változtatására vonatkozó döntés előkészítésének és 
meghozatalának testületi fórumait.

A 6. §-hoz

Megnevezi a közszolgáltatásként ellátott díszvilágítá-
si feladat közszolgáltatóját, a közszolgáltatóval kötelező-
en megkötésre kerülő szerződéseket, továbbá a közszol-
gáltató további lehetőségeit.

A 7. §-hoz

Meghatározza az általános szabálytól eltérően üzeme-
lő objektumokat, az alapszintű és az emelt szintű ellátás 
esetén alkalmazandó általános üzemeltetési időtartamo-
kat és a díszvilágítási berendezések szilveszter éjszakai 
üzemidejét.

A 8. §-hoz

Meghatározza a díszvilágítási berendezéseknek e ren-
deletben meghatározott üzemmenettől eltérő működteté-
sére vonatkozó lehetőségeket, az engedélyező személyét 
és a kivételi kört.

A 9. §-hoz

Meghatározza az objektumok listáját tartalmazó mel-
lékletből való törlést kezdeményező személyek körét, a 
törlést jóváhagyó testületet és a döntés végrehajtásának 
részleteit.

A 10. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, és hatályon 
kívül helyezi a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. 
(VI. 6.) Főv. Kgy. rendeletet, valamint annak még hatá-
lyos módosító rendeletét.
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Melléklet a 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat által díszvilágított objektumok listája

A) Fővárosi Önkormányzat tulajdona,
továbbá műemlékek hatósági nyilvántartása alapján műemlék vagy fővárosi védettség alá helyezett

egyházi és felsőoktatási épületek

Helyszín Megnevezés
Jogszabályi
kapcsolat

a) b) c)
1 – Lánchíd X X
2 – Margit híd X X
3 – Szabadság híd X X
4 – Erzsébet híd X
5 I., Batthyány tér Kölcsey Ferenc-szobor X
6 I., Batthyány tér 5–6. Vásárcsarnok X
7 I., Batthyány tér 7. Szent Anna-plébániatemplom X
8 I., Fő utca 41. Római katolikus templom (volt Erzsébetiek temploma) X

9 I., Fő utca 41. Gondviselés Háza Idősek Otthona 
(volt Erzsébetiek kórháza) X

10 I., Clark Ádám tér Alagút bejárata X X
11 I., Corvin tér Millacher-kút (Lajos kútja) X
12 I., Dózsa György tér Dózsa György-emlékmű X
13 I., Döbrentei tér Erzsébet királyné-szobor X
14 I., Fő utca 30–32. Római katolikus templom X
15 I., Alagút utca Ülő nő szobra X
16 I., Horváth kert Joseph Haydn-szobor X
17 I., Hunyadi János út Hunyadi János szobra X
18 I., Krisztina tér Krisztinavárosi római katolikus templom X
19 I., Mária tér Immaculata kegyoszlop X X
20 I., Gellérthegy Szent Gellért szobra X
21 I., Szarvas tér Kitelepítettek emlékműve X
22 I., Szilágyi Dezső tér Református templom és Petz Samu-emlékkút X X
23 I., Apród utca 10. Virág Benedek-ház X
24 I., Tabán, Attila út 11. Római katolikus templom X X
25 I., Tabán, Kereszt utca Tabáni 1956-os emlékmű X
26 II., Áldás utca–Eszter utca Kőkereszt barokk posztamenssel X
27 II., Turbán utca 11. Gül Baba türbéje X
28 II., Bem József tér Bem apó szobor X
29 II., Margit körút Mártírok emlékmű X
30 III., Lajos utca 168. Római katolikus templom X
31 III., Katinyi mártírok parkja Katinyi mártírok emlékműve X
32 III., Kiscelli utca 108. Régi trinitárius templom X

33 IV., Szent István tér Szent István tér szobrai,
(Anyai fájdalom, Károlyi-szobor), zászlótartók X

34 V., Hold utca–Báthory utca Batthyány-örökmécses X
35 V., Deák Ferenc tér 5. Evangélikus templom X
36 V., Erzsébet tér Danubius-kút X X
37 V., József nádor tér József nádor szobra X
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Helyszín Megnevezés
Jogszabályi
kapcsolat

a) b) c)
38 V., Március 15. tér Petőfi -szobor X
39 V., Március 15. tér Szent Kinga-szobor X
40 V., Március 15. tér Római katolikus templom X X
41 V., Petőfi  tér 2/b. Görögkeleti templom X
42 V., Szent István tér Szent István-bazilika X
43 V., Széchenyi István tér Deák Ferenc-szobor X
44 V., Széchenyi István tér Salamon Ferenc-szobor X
45 V., Széchenyi István tér Szarvas Gábor-szobor X
46 V., Széchenyi István tér Széchenyi-szobor X
47 V., Szervita tér Immaculata kegyoszlop (Szűz Mária-szobor) X
48 V., Váci utca 62–64. Újvárosháza X
49 V., Városház utca 9–11. Budapest Főváros Önkormányzata X X
50 V., Vigadó tér Kiskirálylány szobor X
51 V., Vörösmarty tér Vörösmarty-szobor X
52 VI., Jókai tér Jókai-szobor X
53 VI., Kodály körönd Szondy György-szobor X
54 VI., Kodály körönd Vak Bottyán-szobor X
55 VI., Kodály körönd Zrínyi Miklós-szobor X
56 VI., Kodály körönd Balassi Bálint-szobor X
57 VI., Liszt Ferenc tér Ady-szobor X
58 VI., Nagymező utca Operett Színház X
59 VI., Nagymező utca 11. Radnóti Színház X
60 VII., Bethlen Gábor tér 2. Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve X
61 VII., Dohány utca 8. Zsinagóga X
62 VII., Rózsák tere Római katolikus templom és Szent Erzsébet-szobor X
63 VII., Városligeti fasor 5–7. Református templom és parókia X
64 VIII., Harminckettesek tere 32-es háziezred hősi emlékműve X
65 VIII., Horváth Mihály tér Római katolikus plébániatemplom X
66 VIII., Lőrinc pap tér gróf Zichy Nándor szobra X
67 VIII., Lőrinc pap tér Római katolikus templom X

68 VIII., Szabó Ervin tér 1. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (volt Wenckheim-
palota) és az előtte lévő Igazság kútja X X

69 IX., Bakáts tér Római katolikus plébániatemplom X
70 IX., Kálvin tér 7. Református templom X
71 IX., Fővám tér 7–9. Budapesti Corvinus Egyetem (volt Fővámház) X
72 IX., Vámház körút 1–3. Vásárcsarnok X X
73 X., Szent László tér Római katolikus plébániatemplom X
74 X., Szent László tér Magyar Oltár – Millecentenáriumi emlékmű X
75 XI., Gárdonyi Géza tér Gárdonyi Géza-emlékmű X
76 XI., Gellérthegy Citadella és Szabadság-szobor X X
77 XI., Móricz Zsigmond körtér Szent Imre-szobor X
78 XI., Műegyetem rakpart 3. 1956-os műegyetemi-emlékmű X

79 XI., Műegyetem rakpart 1–6. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(Műegyetem K és Ch épületek) X

80 XI., Villányi út 15–27. Római katolikus templom
és Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium X
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Helyszín Megnevezés
Jogszabályi
kapcsolat

a) b) c)
81 XII., Bürök utca 37. Szent Márton-kegykápolna X
82 XII., Csaba utca 5. Római katolikus templom X
83 XII., Diana utca 4. Jókai agora X
84 XII., Hegyalja út 139. Római katolikus templom X
85 XIII., Babér utca 17/b. Római katolikus templom X
86 XIII., Lehel tér Római katolikus templom X
87 XIII., Pozsonyi út 58. Református templom X
88 XIII., Szent István körút 14. Vígszínház X
89 XIII., Szent István park Raoul Wallenberg-emlékmű X
90 XIV., Ajtósi Dürer sor 39. Vakok iskolája (Vakok általános iskolája) X X
91 XIV., Állatkerti körút 6–12. Fővárosi Állat- és Növénykert főbejárata X X
92 XVI., Rózsalevél utca 46. Evangélikus templom X
93 XVI., Batthyány Ilona utca 23. Római katolikus templom X
94 XVII., Bakancsos utca 2. Evangélikus templom X
95 XVII., Pesti út Római katolikus templom X
96 XVII., Péceli út 229. Római katolikus templom X
97 XVIII., Hargita tér Fadrusz János: Feszület X
98 XIX., Kós Károly tér Kós Károly-emlékmű X
99 XIX., Kossuth tér Kossuth Lajos-szobor X

100 XXI., Deák tér Evangélikus templom X

101 XXI., Szent Imre tér Római katolikus templom és emlékművek
(Nepomuki Szent János-szobor) X

102 XXII., Sárgabarack utca 17/a. Római katolikus templom X
103 XXII., Városház tér 1956-os emlékmű X
104 XXIII., Hősök tere Római katolikus templom X

Jogszabályi kapcsolat oszlopban alkalmazott 
a) jelölés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát jelenti a hatályos vagyonkimutatás alapján;
b) jelölés olyan egyházi vagy felsőoktatási épületet jelent, amely a műemlékek hatósági nyilvántartása alapján mű-

emlék;
c) jelölés helyi védettség alá helyezett értéket jelent a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó 

épített környezet védelméről szóló fővárosi önkormányzati rendelet alapján.

B) Állami tulajdonú objektumok

Helyszín Megnevezés

1 I. Budavári Palota (várfalon kívül)
2 I. Budavári Palota (várfalon belül)
3 I., Apród utca 1–3. Dr. Antall József szobra
4 I., Bécsi kapu tér Bécsi kapu
5 I., Bécsi kapu tér Evangélikus templom

6 I., Szentháromság tér Budavári Palota,
Római katolikus templom (Mátyás-templom)

7 I., Szent György tér 1–23. Budavári Palota, Sándor-palota 

8 I., Színház utca 1–3. Budavári Palota, Várszínház
(volt karmelita templom, karmelita rendház)

9 I., Hunyadi János utca Halászbástya



1954 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2012. szeptember 28. 

Helyszín Megnevezés

10 I., Kapisztrán tér Kapisztrán János-szobor
11 I., Kapisztrán tér 6. Mária Magdolna-templom maradványai
12 I., Tóth Árpád sétány Hadtörténeti Múzeum előtti nemzeti zászló
13 V., Hold utca 4. Magyar Államkincstár (volt Postatakarékpénztár)
14 V., Egyetem tér 1–3. Eötvös Loránd Tudományegyetem
15 V., Károlyi Mihály utca 16. Petőfi  Irodalmi Múzeum, volt Károlyi-palota
16 V., Kossuth Lajos tér Állami zászló (csak nemzeti ünnepeken működtetett)
17 V., Kossuth Lajos tér Magyar Néprajzi Múzeum
18 V., Kossuth Lajos tér Országház
19 V., Kossuth Lajos tér Vidékfejlesztési Minisztérium
20 V., Kossuth Lajos tér József Attila-szobor
21 V., Kossuth Lajos tér Kossuth-szobor
22 V., Kossuth Lajos tér Rákóczi-szobor
23 V., Szabadság tér Magyar Nemzeti Bank („A” épület)
24 V., Széchenyi tér 9. Magyar Tudományos Akadémia és 1956-os emlékmű
25 V., Vértanúk tere Nagy Imre-szobor
26 V., Vigadó tér 2. Pesti Vigadó
27 VI., Andrássy út 60. Vasfüggöny-szobor
28 VI., Teréz körút 55–57. Nyugati pályaudvar
29 VIII., Múzeum körút Arany-emlékmű
30 VIII., Múzeum körút 14–16. Magyar Nemzeti Múzeum
31 IX., Bajor Gizi park 1. Nemzeti Színház
32 IX., Üllői út 33–37. Iparművészeti Múzeum
33 XIV., Hősök tere Millenniumi emlékmű
34 XIV., Hősök tere Szépművészeti Múzeum
35 XIV., Hősök tere Műcsarnok
36 XIV., Stefánia út 14. Magyar Állami Földtani Intézet
37 XIV., Városliget Vajdahunyad vára

C) Fővárosi kerületi tulajdonú objektumok

Helyszín Megnevezés

1 I., Batthyány tér gróf Batthyány Lajos-szobor
2 I., Fő utca 32. Avianói Szent Márk-szobor
3 I., Horváth-kert Frédéric Chopin-szobor
4 I., Horváth-kert Déryné-szobor
5 I., Szabó Ilonka utca Mansfeld Péter-dombormű
6 I., Vérmező park Babits Mihály-szobor
7 V., Március 15. tér Sri Chinmoy-emléktábla
8 VI., Nagymező utca Szökőkút medencével
9 VIII., Rezső tér Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emléktábla

10 XI., Bartók Béla út 27. Gárdonyi Géza Általános Iskola
11 XII., Apor Vilmos tér Apor Vilmos emlékműve
12 XII., Királyhágó utca 1–3. Díszkút plasztika
13 XII., Virányos út–Kútvölgyi út sarok Sota Rusztaveli-szobor
14 XII., János-hegy Erzsébet-kilátó
15 XIII., Béke tér Őshajó
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Helyszín Megnevezés

16 XIII., Margitsziget Centenáriumi emlékmű
17 XIII., Béke tér Városháza

18 XIV., Dózsa György út–Dvorzsák 
sétány Regnum Marianum-emlékmű 

19 XVII., Pesti út 82. Trianon-emlékmű
20 XVIII., Béke tér 1956-os emlékmű
21 XVIII., Kossuth Lajos tér Az 1848–49-es szabadságharc emlékműve
22 XVIII., Kossuth Lajos tér A hét vezér szoborcsoport
23 XVIII., Uzsok tér Örmény–magyar katonai emlékmű
24 XIX., Városház tér 18–20. Városháza
25 XIX., Kós Károly tér Wekerle Sándor-szobor 
26 XIX., Kós Károly tér Kós Károly-kapu
27 XIX., Kós Károly tér Életfa
28 XIX., Kós Károly tér 10. Zrumeczky-kapu
29 XXII., Városház tér 11–13. Polgármesteri Hivatal
30 XXII., Nagytétényi út 24–26. Budafoki Borskanzen
31 XXII., Nagytétényi út 275. Országzászló

D) Kerületekben található műemlékek hatósági nyilvántartása alapján nem műemlék,
vagy fővárosi védettség alá nem helyezett egyházi épületek

Helyszín Megnevezés

1 II., Tövis utca 1/a. Római katolikus templom
2 IV., Szent István tér 13. Római katolikus templom
3 IV., Szent István tér Református templom 
4 V., Március 15. tér Szent Hedvig-szobor
5 VII., Városligeti fasor 17. Fasori Evangélikus templom
6 IX., Üllői út 145. Szent Kereszt-templom
7 XI., Gellérthegy Sziklakápolna
8 XII., Szarvas Gábor út 52. Római katolikus templom
9 XIII., Béke tér 1/a. Római katolikus templom

10 XV., Nádastó park Római katolikus templom 
11 XVI., Pilóta utca 27. Római katolikus templom
12 XVI., Templom tér Római katolikus templom
13 XVII., Ferihegyi út 26. Római katolikus templom
14 XVII., Péceli út 192. Református templom
15 XVIII., Székelyudvarhely utca 2. Római katolikus templom
16 XIX., Templom tér 1. Evangélikus templom
17 XIX., Templom tér 21. Római katolikus templom
18 XIX., Templom tér 19. Református templom 
19 XX., Szent Lajos tér Római katolikus templom 
20 XXI., Béke tér Római katolikus templom
21 XXI., Rákóczi tér Görög katolikus templom
22 XXI., Károli Gáspár utca 13. Református templom
23 XXII., Szentháromság tér Római katolikus templom
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E) Magántulajdonú objektumok

Helyszín Megnevezés

1 II., Bem rakpart 33–34. Novotel Szálloda
2 V., Szabadság tér Magyar Televízió volt székháza
3 V., Szabadság tér 14. volt SZÖVOSZ-székház, társasház
4 V., Szabadság tér 15. CIB Bank székház
5 V., Vörösmarty tér Gerbeaud-ház
6 V., Kossuth Lajos utca 21. Astoria Szálloda
7 VIII., Rákóczi út 43. Palace Szálloda
8 XI., Szent Gellért tér 2. Gellért Szálloda

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
68/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 

szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a köz-
úti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § 
q) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. §

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várako-
zás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 
(a továbbiakban: R.) várakozási övezetek időtartam-kor-
látozás szerinti felsorolását tartalmazó 1. számú mel-
lékletének „3 órás maximális várakozási idejű terüle-
tek” cím VI. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:

„VI. kerület:
– A Deák Ferenc tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Nyugati 

tér–Teréz körút–Podmaniczky utca–Csengery ut-
ca–Király utca által határolt terület, beleértve a 
határoló utakat és tereket.”

2. §

A R. várakozási övezetek időtartam-korlátozás szerinti 
felsorolását tartalmazó 1. számú mellékletének „Időtar-
tam-korlátozás nélküli területek” cím VI. kerületre vo-
natkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„VI. kerület:
– A Podmaniczky utca–Dózsa György út–Városlige-

ti fasor–Lövölde tér–Király utca–Csengery utca 
által határolt terület, beleértve – a Csengery utca 
kivételével – a határoló utakat és tereket;

– a Lehel utca (Váci út és Bulcsú utca közötti szaka-
sza) és a Bulcsú utca (Lehel utca és Szabolcs utca 
közötti szakasza).”

3. §

A R. várakozási övezetek időtartam-korlátozás szerin-
ti felsorolását tartalmazó 1. számú mellékletének „Idő-
tartam-korlátozás nélküli területek” cím XIV. kerületre 
vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

„XIV. kerület:
– A Dózsa György út–Vágány utca–Hungária kör-

út–Erzsébet királyné útja–Francia út–Kerepesi út 
által határolt terület, beleértve a határoló utakat 
és tereket, kivéve az 56-osok tere (Hősök tere és 
Benczúr utca közötti szakasza) mindennap 8.00 és 
20.00 között, és a 3. mellékletben megjelölt védett 
övezet;

– a Kerepesi út–Vezér utca–Ond vezér útja–Örs ve-
zér tere–Bánki Donát utca–Padlizsán utca által 
határolt terület, beleértve a határoló utakat és te-
reket.”

4. §

A R. várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolá-
sát tartalmazó 2. számú mellékletének „1. díjtételű terü-
letek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezésének he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XIV. kerület:
– Az 56-osok tere (Hősök tere és Benczúr utca közöt-

ti szakasza) mindennap 8.00 és 20.00 között;
– az Állatkerti körút és a Gundel Károly út.”

5. §

A R. várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolá-
sát tartalmazó 2. számú mellékletének „2. díjtételű terü-
letek” cím VI. kerületre vonatkozó rendelkezésének he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„VI. kerület:
– A Deák Ferenc tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Nyugati 

tér–Teréz körút–Oktogon–Teréz körút–Király utca 
által határolt terület, beleértve a határoló utakat 
és tereket;

– a Lehel utca (Váci út és Bulcsú utca közötti szaka-
sza) és a Bulcsú utca (Lehel utca és Szabolcs utca 
közötti szakasza).”

6. §

A R. várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolá-
sát tartalmazó 2. számú mellékletének „2. díjtételű terü-
letek” címe az alábbi, új rendelkezéssel egészül ki:
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„XIV. kerület:
– A Dózsa György út–Vágány utca–Hungária körút–

Ajtósi Dürer sor által határolt terület, beleértve a 
határoló utak közül az Ajtósi Dürer sort, kivéve az 
56-osok tere, az Állatkerti út, a Gundel Károly út 
és a 3. mellékletben megjelölt védett övezet.”

7. §

A R. várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolá-
sát tartalmazó 2. számú mellékletének „3. díjtételű terü-
letek” címe az alábbi, új rendelkezéssel egészül ki:

„XIV. kerület:
– Az 56-osok tere (Benczúr utca és Ajtósi Dürer sor 

közötti szakasza).”

8. §

A R. várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolá-
sát tartalmazó 2. számú mellékletének „4. díjtételű terü-
letek” címe az alábbi, új rendelkezéssel egészül ki:

„XIV. kerület:
– A Hungária körút–Erzsébet királyné útja–Francia 

út–Kerepesi út–Dózsa György út–Ajtósi Dürer sor 
által határolt terület, beleértve – az Ajtósi Dürer 
sor kivételével – a határoló utakat és tereket;

– a Dózsa György út (Ajtósi Dürer sor és Vágány 
utca közötti szakasza), a Hungária körút (Vágány 
utca és Erzsébet királyné útja közötti szakasza) és 
a Vágány utca.”

9. §

A R. várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolá-
sát tartalmazó 2. számú mellékletének „5. díjtételű terü-
letek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„XIV. kerület:
– Az 56-osok tere (Hősök tere és Benczúr utca közöt-

ti szakasza) mindennap 0.00 órától 8.00 óráig és 
20.00 órától 24.00 óráig;

– a Kerepesi út–Vezér utca–Ond vezér útja–Örs ve-
zér tere–Bánki Donát utca–Padlizsán utca által 
határolt terület, beleértve a határoló utakat és te-
reket.”

10. §

A R. 5. számú melléklet „1. Eltérő időtartamban kije-
lölt várakozási övezetek” cím az alábbi, új rendelkezés-
sel egészül ki:

„Mindennap 8.00 órától 18.00 óráig üzemelő várako-
zási övezetek:

1. a XIV. kerületben a Dózsa György út–Vágány ut-
ca–Hungária körút–Ajtósi Dürer sor által határolt 
terület, beleértve a határoló utak közül az Ajtósi 
Dürer sort, kivéve az 56-osok tere (Hősök tere és 
Benczúr utca közötti szakasza).”

11. §

A R. 5. számú melléklet „10. 3 órára történő díjfi ze-
tés esetén a díjfi zetés napján a várakozási üzemidő végé-
ig további díjfi zetés nélkül az alábbi területeken lehet vá-
rakozni:” cím az alábbi, új 2. ponttal egészül ki:

„2. A XIV. kerületben az 56-osok tere (Benczúr utca és 
Ajtósi Dürer sor közötti szakasza).”

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján 
lép hatályba és a benne foglaltak végrehajtását követően 
a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A R. módosítását Budapest Főváros VI. kerület Teréz-
város Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiak-
ban: Terézvárosi Önkormányzat) és Budapest Főváros 
XIV. kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Zuglói Önkormányzat) várakozási öve-
zet módosítással kapcsolatos javaslatai indokolják.

Részletes indokolás

Az 1., 2., 5. §-okhoz

A Terézvárosi Önkormányzat 52/2012. (III. 22.) szá-
mú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tu-
lajdonában álló Lehel utca (Ferdinánd híd és Bulcsú utca 
közötti szakasza) és Bulcsú utca (Lehel utca és Szabolcs 
utca közötti szakasza) közterületeket időtartam-korláto-
zás nélküli várakozási övezetnek kívánja kijelölni.

A Lehel utca a R.-ben 3 órás maximális várakozási 
időtartamú övezetek közé volt sorolva, míg a Bulcsú utca 
nem szerepelt a R.-ben, a módosítással mindkét közterü-
let időtartam-korlátozás nélküli várakozási övezet lesz, 
összhangban a szomszédos XIII. kerületi várakozási öve-
zettel. A 2. díjtételű, azaz 400 forint/órás várakozási díj 
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szintén megfelel a szomszédos közterületeken fi zetendő 
várakozási díjnak.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a to-
vábbiakban: Kkt.) 15/A. § (3) bekezdése kimondja, hogy 
díjfi zetési kötelezettség olyan várakozási terület tekinte-
tében és időszakra rendelhető el, amelyen az adott idő-
szakban a járművek várakozására alkalmas helyek átla-
gos foglaltsága (telítettsége) a 70 százalékot meghaladja. 
A 70 százalékos telítettségei mutatót nem kell alkalmazni 
a 2010. június 5. előtt kijelölt várakozási területek tekin-
tetében. A Lehel utca adott szakasza már korábban vára-
kozási övezetnek volt kijelölve, csak a gyakorlati üze-
meltetés nem kezdődött meg, míg a Bulcsú utca esetében 
a telítettség mérése a XIII. kerületi várakozási övezet bő-
vítésekor történt meg, tekintettel arra, hogy az utca páros 
oldala a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdona.

A 3–4. és 6–11. §-okhoz

A Zuglói Önkormányzat 1193/2011. (X. 20.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a R.-ben meghatározott 
Dózsa György út–Állatkerti út–Állatkerti körút–Hermina 
út–Ajtósi Dürer sor–Stefánia út–Ifjúság útja által határolt 
várakozási övezetet a Vágány utca–Francia út (Vasút)–
Kerepesi út–Dózsa György út által határolt területtel kí-
vánja kibővíteni. A Kkt. 15/A. § (3) bekezdésében meg-
határozott telítettséget parkolásfelvétellel igazolták, azt a 
várakozási övezet bővítésével kapcsolatos módosító ja-
vaslathoz mellékelték.

A módosító javaslat megérkezését követően szakmai 
megbeszélések kezdődtek a BKK és a Zuglói Önkor-
mányzat között a már meglévő és az új várakozási öve-
zetek rendezéséről. Az egyeztetés és a parkolásfelvétel 
alapján megegyezés született arról, hogy a Dózsa György 
út–Vágány utca–Róbert Károly körút–Ajtósi Dürer sor 
által határolt területen mindennap 8 órától 18 óráig kell 
fi zetni a várakozásért és nincs időtartam-korlátozás, az 
Állatkerti körúton és a Gundel Károly úton 480 Ft/óra 
a várakozás díj, az 56-osok tere Benczúr utca és Ajtósi 
Dürer sor közötti szakaszán 320 Ft/óra a várakozási díj, 
azonban a XIII. kerületi Carl Lutz rakparthoz hason lóan, 
3 órára történő díjfi zetés esetén aznap üzemidő végéig 
nem kell további várakozási díjat fi zetni, míg a terület 
többi részén 400 Ft/óra a várakozási díj.

A Hungária körút–Erzsébet királyné útja–Francia út–
Kerepesi út–Dózsa György út–Ajtósi Dürer sor által ha-
tárolt területen munkanapokon 8 óra és 18 óra közötti 
időszakban kell fi zetni a várakozásért, nincs időtartam-
korlátozás, és a XIII. kerülethez hasonlóan 240 Ft/óra a 
várakozási díj.

A 12. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról ren-
delkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
69/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 
20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) 
bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 63/A. § g) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest közlekedésszervezési feladatainak el-
látásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésének 23. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(5. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a következő fel-
adatok ellátására jelöli ki a Közlekedésszervezőt:)

„23. a jegy- és bérletértékesítés, a jegy- és bérletellen-
őrzés, valamint a bevételek beszedése, ideértve az ezek-
hez szorosan kapcsolódó, jogszabályban előírt feladato-
kat is;”

(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdésének 33. pontja helyé-
be a következő rendelkezés lép:

(5. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a következő fel-
adatok ellátására jelöli ki a Közlekedésszervezőt:)

„33. elektronikus alapú jegy- és bérletértékesítési és 
ellenőrzési rendszer kialakításához szükséges előkészítő 
feladatok ellátása;”

2. §

E rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba és 2012. 
október 2-án hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátá-
sáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet részle-
tesen meghatározza a közlekedésszervező által ellátott 
feladatokat. E feladatok pontosabb meghatározása érde-
kében szükséges a rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat pontosítja a bevételek beszedéséhez kap-
csolódó feladatok körét, továbbá az elektronikus jegy-
rendszer kialakításához, előkészítéséhez szükséges fel-
adatokat nevesíti.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
70/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyisé-
gek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
36. §-ának (2) bekezdésében, a 42. §-ának (2) bekezdé-
sében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–108. 
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2)–(4) bekezdése he-
lyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(2) A tulajdonosi jogok gyakorlására e rendelet sza-
bályai szerint a főpolgármester, a Gazdasági Bizottság, 
valamint a Fővárosi Közgyűlés jogosult.

(3) A Gazdasági Bizottság helyiséggazdálkodási fel-
adatai keretében dönt a helyiségek alkalmi célú igény-
bevételéről, bérbeadásáról, megköti, módosítja a bérleti 
szerződéseket, amennyiben ahhoz nem szükséges a Fővá-
rosi Közgyűlés döntése. 

(4) A főpolgármester megszervezi a helyiségek és a 
megkötött bérleti szerződések nyilvántartását, előkészí-
ti a helyiségek hasznosítását, a bérleti díjak beszedését. 
A főpolgármester – a jogszabályok keretei között – jogo-
sult nyilvántartani és kezelni mindazon személyes ada-
tokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, 
továbbá a bérbeadói hozzájárulásról való döntés megho-
zatala érdekében szükségesek.”

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A tulajdonosi jogok gyakorlója a helyiségek 
rendeltetésszerű használatának biztosítása, karbantartá-
sa, felújítása céljából a közbeszerzésekről szóló törvény 
szabályai szerint kiválasztott, vagy a Budapest Főváros 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. számú 
mellékletében a közbeszerzésekről szóló törvény szerint 

kizárólagos joggal felruházott önkormányzati társaság 
vagyongazdálkodásába, üzemeltetésébe adhatja.

(2) A Vagyonrendelet 4. számú mellékletében felsorolt 
társaságoknak kizárólagos jog adható a helyiségekkel 
kapcsolatos egyéb más szolgáltatás megrendelésére vo-
natkozó feladatok ellátására is, amennyiben az adott tár-
saság a kizárólagos jog biztosítására vonatkozó feltéte-
leknek egyébként megfelel.

(3) A vagyongazdálkodásba, üzemeltetésbe adás az e 
Rendeletbe foglalt bérbeadói, valamint tulajdonosi jogok 
gyakorlását nem érintheti.”

3. §

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

„(4) A Gazdasági Bizottság kizárólag közfeladat ellá-
tása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mérték-
ben dönthet a helyiség ingyenesen történő alkalmi célú 
igénybevételének biztosításáról. A mindenkori költség-
vetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket 
meg nem haladó helyiség esetében, különös méltánylást 
érdemlő esetben a Gazdasági Bizottság dönthet a helyi-
ség kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételé-
nek biztosításáról.” 

4. §

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő helyi-
ségeket a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken 
tartja nyilván.

(2) Az önkormányzati helyiségek hasznosítására vagy 
értékesítésére irányuló döntést megelőzően a helyiség 
forgalmi (piaci) értéke a 6 hónapnál nem régebbi forgal-
mi értékbecslésben meghatározott összeg.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak esetén 
az adott helyiség hasznosításánál, vagy értékesítésénél 
6 hónapnál régebben készült forgalmi értékbecslés áll 
rendelkezésre, akkor a döntéshez ennek aktualizált válto-
zata is elfogadható. Amennyiben az adott helyiséghez ha-
sonló műszaki és egyéb paraméterekkel rendelkező másik 
helyiségről hat hónapnál nem régebben készített ingat-
lanforgalmi szakvélemény áll rendelkezésre, a bérleti díj 
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mértékét, valamint a helyi forgalmi értéket annak fi gye-
lembevételével is meg lehet határozni.

(4) Ha a szerződés tárgya több helyiség, a tulajdono-
si jog gyakorlójának meghatározására vonatkozó rendel-
kezéseinek alkalmazásakor a helyiségek együttes értéke 
az irányadó.

(5) Helyiségek együttes hasznosításának vagy elide-
genítésének az tekintendő, ha a több helyiség hasznosítá-
sa vagy elidegenítése csak egyetlen természetes vagy jogi 
személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy ezek kon-
zorciuma részére történik.”

5. §

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7. § (1) A helyiség hasznosítása során – amennyiben 
nem állnak fenn a versenyeztetés alól mentesítő, e Ren-
delet 17. §-ában foglalt körülmények – e Rendelet verse-
nyeztetési szabályai szerint kell eljárni.

(2) Forgalmi értéktől függetlenül, helyiséget csak 
olyan ajánlatot tevő, vagy kérelmező szervezet, továb-
bá személy részére lehet elidegeníteni vagy hasznosíta-
ni (a továbbiakban együtt: hasznosítás), aki büntetőjo-
gi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik arról, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat felé nincs három hónapnál ré-
gebben lejárt tartozása, kivéve, ha a tartozás jogosultja-
ként eljáró szerv a tartozás későbbi időpontban történő 
megfi zetéséhez, vagy elengedéséhez előzetesen írásban 
hozzájárult.

(3) Helyiség hasznosítására avagy tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó szerződés csak természetes sze-
méllyel vagy átlátható szervezettel köthető.

(4) A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan 
vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely 
időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszab-
bítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult 
valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem 
nélkül teljesítette. E korlátozás nem vonatkozik az állam-
mal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkor-
mányzati társulással kötött szerződésre.

(5) Helyiség hasznosítására vonatkozó szerződés kizá-
rólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szerve-
zettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasz-
nosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt be-
számolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsé-
geket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési elő-
írásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint 

a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően hasz-
nálja,

c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy 
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – 
kizárólag természetes személyek vagy átlátható szerveze-
tek vesznek részt.”

6. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„8. § Helyiség piaci alapon történő hasznosításáról 
a Gazdasági Bizottság dönt. Ennek keretében dönt kü-
lönösen:

– a bérlő kiválasztásáról,
– a bérleti díj összegéről,
– a bérbeadás időtartamáról, módjáról, valamint az e 

Rendeletben és a vonatkozó törvényekben nem szabályo-
zott egyéb feltételeiről.”

7. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„9. § (1) Ha törvény kivételt nem tesz, a minden-
kori költségvetési törvényben meghatározott egyedi for-
galmi értéket meghaladó értékű helyiséget hasznosítani 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyö-
sebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszol-
gáltatás értékarányosságával lehet.

(2) A versenyeztetési eljárás
– nyilvános, vagy
– e Rendeletben meghatározott feltételek fennállása 

esetén a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésétől füg-
gően zártkörű
lehet.

(3) Helyiség hasznosítására vonatkozó szerződés az-
zal az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel 
köthető meg, aki egyébként a kiírásnak megfelelően a pá-
lyázati kiírás vagy árverési tájékoztató (a továbbiakban: 
kiírás) szerinti összes egyéb feltételt is vállalja.”

8. §

A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § A mindenkori költségvetési törvényben megha-
tározott egyedi forgalmi érték alatti helyiségek haszno-
sítása esetén is a tulajdonosi jogok gyakorlója a verse-
nyeztetési eljárás lefolytatása mellett dönthet.”
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9. §

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„17. § Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, 
ha a hasznosítás

a) államháztartási körbe tartozó szervezet,
b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati 

feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, vagy
c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyon-

kezelésében lévő, az állam vagy a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkeze-
lő szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 
álló személyek
javára történik.”

10. §

(1) A Rendelet 18. § (1) e) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(1) e) akinek részére történő ingyenes vagy kedvez-
ményes bérbeadásról a Fővárosi Közgyűlés határozott.”

(2) A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(2) Bérleti szerződés akkor köthető meg, ha az aján-
latot tevő vagy kérelmező teljesítette a bérbeadás rá vo-
natkozó feltételeit.”

11. §

A Rendelet 21/A. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:

„21/A. § (1) A helyiségbérleti jogviszonyból eredő 
bérbeadói követelések biztosítékaként óvadék megfi zeté-
sét kell a szerződésben előírni.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója jogosult az óvadék 
mértékének meghatározására oly módon, hogy annak mi-
nimális mértékét 3 havi piaci, avagy a versenyeztetési el-
járás eredményeként kialakult 3 havi bérleti díjnak, és 
3 havi szolgáltatási díjnak megfelelő összegben, maximá-
lis mértékét 6 havi bérleti díjnak és 6 havi szolgáltatási 
díjnak megfelelő együttes összegben írhatja elő. 

(3) Az óvadék teljes összegének megfi zetése a bérleti 
szerződés hatálybalépésének feltétele. Az óvadék megfi -
zetését a bérlőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.”

12. §

A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) A bérbeadó a helyiséget a versenyeztetési eljá-
rás lefolytatása esetén a kiírásban meghatározott, verse-
nyeztetés hiányában a bérlő által előzetesen megtekintett 
állapotban és felszereltséggel köteles a bérlőnek átadni 
részletes jegyzőkönyv felvétele mellett.”

13. §

A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép, továbbá az alábbi új (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2) A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő kö-
teles gondoskodni:

a) a helyiség, továbbá a közös használatra szolgáló 
ingatlanrész tisztításáról, megvilágításáról, berendezé-
sek karbantartásáról és javításáról, pótlásáról illetőleg 
cseréjéről, vagy költségei viseléséről olyan arányban, 
amilyenben azokat használja (kétség esetén az általa 
használt területek arányában);

b) a helyiségben folytatott tevékenység során meg-
hibásodott felszerelések, berendezések karbantartásáról, 
javításáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről; 

c) az épület általa kizárólagosan használt karbantar-
tási, javítási költségei viseléséről olyan arányban, ami-
lyenben azokat használja (kétség esetén az általa kizáró-
lagosan használt, továbbá bérelt területek arányában);

d) a helyiség burkolatainak és nyílászáróinak karban-
tartásáról és felújításáról, a bérbeadó és a bérlő ilyen 
irányú megállapodása alapján azok pótlásáról és cse-
réjéről;

e) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kira-
katszekrény védő- (elő-) tető, ernyős szerkezet, biztonsá-
gi berendezések karbantartásáról;

f) a tevékenységével összefüggő háztartási és nem ház-
tartási hulladék elszállításáról;

g) a helyiségre vonatkozó biztosítási szerződés meg-
kötéséről.

(4) A bérleti szerződésben kötelezően elő kell írni, 
hogy

a) bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulá-
sa nélkül a bérleményben átalakítást és – a rendszeres 
használattal együtt járó karbantartási, felújítási mun-
kák kivételével – értéknövelő beruházást nem végezhet. 
A rendszeres karbantartási, felújítási, valamint a hozzá-
járulással elvégzett munkálatok minden költsége a bér-
lőt terheli;

b) bérlő reklámhordozót csak a bérbeadó előzetes 
írásbeli engedélyével helyezhet el;

c) bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérle-
ményben csak a bérleti szerződésben rögzített tevékeny-
séget folytathat. Eltérő tevékenység folytatására csak a 
bérbeadó hozzájárulásával és a bérleti szerződés egyide-
jű módosításával van lehetőség.”
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14. §

A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„25. § A tulajdonosi jogok gyakorlójának döntése 
alapján egyes – a 22. § (2) bekezdésében meghatározott 
– bérbeadói feladatok ellátásával a vagyongazdálkodás-
sal, üzemeltetéssel megbízott önkormányzati társaság is 
megbízható.”

15. §

A Rendelet 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„26. § (1) A helyiségbérleti jogviszony megszűnésére 
a vonatkozó törvényben a lakásbérlet megszűnésére, to-
vábbá a helyiségbérlet megszűnésére vonatkozó szabá-
lyokat egyaránt alkalmazni kell.

(2) Amennyiben a bérlő a 23. § (3) bekezdésében rög-
zített kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a helyiség 
használatának megszüntetéséig a használat első két hó-
napjában a szerződésben megállapított, majd azt követő-
en az első év végéig a piaci bérleti díj mértékének megfe-
lelő egyszeres, a második évtől másfélszeres, a harmadik 
évtől pedig kétszeres összegének megfelelő használati dí-
jat köteles fi zetni. A fi zetési kötelezettség megállapítása 
mellett a jogcím nélküli használat megszüntetéséről a fő-
polgármester intézkedik.

(3) Bérbeadó a bérlőnek – törvényben meghatározott 
esetben – a helyiségbérlet megszűnésekor cserehelyisé-
get biztosít, vagy pénzbeli térítést fi zet.

(4) A bérbeadó a pénzbeli térítés összegét csak akkor 
fi zeti ki, ha a bérlő a kitűzött időpontban a helyiséget bir-
tokába adja. Amennyiben a birtokbaadás nem történik 
meg, úgy a bérlő köteles a bérbeadó számára a 26. § (2) 
bekezdésében meghatározott összeget megfi zetni, továb-
bá a magatartásából eredő kárt megtéríteni.

(5) Határozott idejű vagy feltétel bekövetkeztéig szóló 
szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése ese-
tén a pénzbeli térítés mértéke a hátralévő bérleti időszak-
ra vonatkozó bérleti díj maximum 50%-a lehet, a meg-
szüntetéskor hatályos bérleti díjat alapul véve.

(6) Határozatlan idejű szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetése esetén a pénzbeli térítés mértéke

a) amennyiben a bérlő a helyiséget 3 hónapon belül 
kiürítve a bérbeadó részére birtokba adja, a megszünte-
téskor hatályos havi bérleti díj maximum 3-szorosának 
megfelelő összeg;

b) amennyiben a bérlő a helyiséget 6 hónapon belül 
kiürítve a bérbeadó részére birtokba adja, a megszün-

tetéskor hatályos havi bérleti díj maximum 2-szeresének 
megfelelő összeg.

(7) A helyiségbérleti jogviszony felmondásáról a fő-
polgármester jogosult dönteni.”

16. §

A Rendelet 27. § (3) bekezdésében a „tulajdonos hoz-
zájárulásával” szövegrész helyébe a „tulajdonos egyet-
értésével” szövegrész lép. 

17. §

A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„32. § (1) Ha törvény kivételt nem tesz, a minden-
kori költségvetési törvényben meghatározott egyedi for-
galmi értéket meghaladó értékű helyiség tulajdonjogát 
átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és el-
lenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) Versenyeztetési eljárás útján történő elidegenítés 
esetén e Rendelet II. fejezetének 1.1. pontjában foglalta-
kat kell megfelelően alkalmazni.”

18. §

A Rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„34. § (1) Az e Rendelet hatálya alá tartozó helyisé-
gekkel történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmil-
lió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - helyiség-
értékesítésre, egyéb hasznosításra vonatkozó szerződések 
megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek 
nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szer-
ződés esetében annak időtartamát, valamint az említett 
adatok változásait, a szerződés létrejöttétől számított 
60 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu 
internetes portálján közzé kell tenni. A közzétételről a fő-
polgármester gondoskodik.

(2) Az e Rendelet hatálya alá tartozó helyiségek gaz-
dálkodásával kapcsolatos információk hozzáférési lehe-
tősége a www.budapest.hu, valamint a Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, valamint a vagyonelemek 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, mindenkor 
hatályos rendelet szerint az e vagyonelemek gazdálkodá-
sával megbízott szervezet honlapja.”

19. §

A Rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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„35. § (1) Helyiség tulajdonjogának ingyenes vagy 
kedvezményes, bármely jogcímen történő átruházásáról, 
vagy a helyiség ingyenes vagy kedvezményes hasznosítá-
sáról az 5. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – érték-
határtól függetlenül – a Fővárosi Közgyűlés dönt, minő-
sített szavazattöbbséggel.

(2) Helyiség tulajdonjogát kedvezményesen átruházni 
vagy a helyiséget kedvezményesen hasznosítani – jogsza-
bály eltérő rendelkezése hiányában – csak a mindenkori 
költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi 
értéket meg nem haladó helyiség esetében van lehető-
ség, amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat kötelező 
feladatellátását nem veszélyezteti, és érdekeit egyébként 
nem sérti, és a kedvezményes hasznosítás az állami tá-
mogatásról szóló jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó 
uniós előírásokban foglaltaknak megfelelően történik.

(3) Helyiség tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak 
törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel le-
het, a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak 
megfelelően.

(4) Helyiség kizárólag közfeladat ellátása céljából, a 
közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosít-
ható.”

20. §

A Rendelet 38. § 3., 4., 11., 14. és 18., 21., és 22. pont-
jai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejű-
leg a § az alábbi 14/A. ponttal egészül ki:

„3. Árverés: a helyiség értékesítésének, hasznosításá-
nak nyilvános, az ajánlatot tevők közvetlen részvételével 
és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, amely során 
a vételár, vagy bérleti díj – a Rendelet eltérő rendelkezé-
se hiányában – a nyilvános liciten licitlépcsők alkalma-
zásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.

4. átlátható szervezet: 
a) a
aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, kül-

földi helyhatóság,
ab) köztestület,
ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,
ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 

az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jog-
állásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi 
jogi személy,

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat 
és azok társulása, valamint

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az 
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részese-
déssel rendelkezik,

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-
dásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyil-
vánosan működő részvénytársaság;

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerve-
zet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terroriz-
mus fi nanszírozása megelőzéséről és megakadályozásá-
ról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulaj-
donosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gaz-
dasági Térségről szóló megállapodásban részes állam-
ban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadó-
ról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kül-
földi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy köz-
vetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), 
bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel 
a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek ve-

zető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem ren-
delkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Eu-
rópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré-
szes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesz-
tési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, 
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülé-
séről szóló egyezménye van.

11. Hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a 
nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon bir-
toklásának, használatának, hasznok szedése jogának 
bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredménye-
ző – jogcímen történő átengedése, ide nem értve a va-
gyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog ala-
pítását.

14. Kizárólagos jog: az a jog, amely jogszabályon 
vagy az illetékes hatóság által kiadott közigazgatási ha-
tározaton (engedélyen) alapul, és amely alapján vala-
mely tevékenység folytatására egy vagy csak korlátozott 
számú vállalkozás szerezhet jogosultságot, és ezáltal je-
lentősen befolyásolja más szervezetek e tevékenységek 
végzésére vonatkozó lehetőségeit.

14/A. Közfeladat: jogszabályban meghatározott ál-
lami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötele-
zett közérdekből, jogszabályban meghatározott követel-
ményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a 
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lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az 
állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei-
ből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok el-
látásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.

18. Pályázat: a versenyeztetési eljárás azon formá-
ja, amelynek során az ajánlatot tevők által írásban be-
nyújtott ajánlatok közül a kiíró, vagy az általa megbízott 
szerv vagy személy, az ajánlatot tevők részvétele nélkül, 
a nyilvánosság kizárásával kiválasztja az Önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlatot.

21. Piaci ár/díj: az a helyiségre vonatkozó vételár, 
bérleti, használati díj, továbbá egyéb feltétel, amely 6 hó-
napnál nem régebbi, vagy annál régebbi, de aktualizált 
ingatlanforgalmi szakvélemény által megállapított, vagy 
abból levezetett értéknél nem alacsonyabb.

22. Vállalkozás: minden olyan természetes, vagy jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem bíró egyéb szer-
vezet, amely rendszeres gazdasági tevékenységet végez, 
függetlenül jogi státusától és fi nanszírozásának módjá-
tól.”

21. §

(1) A Rendelet 13. §, 14. §, 16. §, 21. § és 33. §-ai, to-
vábbá a 38. § 5. és 15. pontjai hatályukat vesztik.

(2) A Rendelet 1. és 2. sz. mellékletei hatályukat vesz-
tik.

22. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 2011. végén és 2012. elején hatálybalépett jog-
szabályok, így elsősorban a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ren-
delkezései szükségessé tették a Fővárosi Önkormányzat 
rendeleteinek felülvizsgálatát. Ennek megfelelően a Fő-
városi Közgyűlés 2012. február 29-ei ülésén megalkot-
ta a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletét.

A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően, a jog-
harmonizáció megteremtése érdekében, valamint a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása so-
rán szerzett gyakorlati tapasztalatok fi gyelembevételével 
módosítani szükséges a Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) 
Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) is.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése a Gazdasági Bi-
zottság jogkörébe adta a szerződések nyilvántartásával, a 
személyes adatok kezelésével, a hasznosítás előkészítésé-
vel és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Ezeket az 
operatív, előkészítő feladatokat ténylegesen a Főpolgár-
mesteri Hivatal látja el, ezért ez esetben a hatáskör gya-
korlójaként a főpolgármester megjelölése az indokolt.

2. §-hoz

A Rendelet 3. §-ának módosítását az új közbeszerzési 
törvényre (2011. évi CVIII. tv.) történő hivatkozás, és az 
új Vagyonrendelet kizárólagos jogra vonatkozó rendelke-
zései teszik szükségessé.

3. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
az ingyenesen történő hasznosítást kizárólag közfeladat 
céljára engedi, meghatározva a közfeladat fogalmát is. 
Kedvezményes hasznosítás csak a versenyeztetési köte-
lezettségre előírt értékhatár alatti vagyontárgyak eseté-
ben lehetséges.

4. §-hoz

A § szövegezése a nemzeti vagyonról szóló törvény-
ben foglaltak alapján került pontosításra.

5. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
szabályozza a hasznosításra irányuló szerződés megköté-
sének feltételeit, így ennek megfelelően került kiegészí-
tésre a Rendelet 7. §-a. 

6. §-hoz

A megszerzési díj intézményének (21. §) törlésével a 
§-ból törlésre került a megszerzési díjra utalás, továbbá 
a nemzeti vagyonról szóló törvény hasznosítási fogalma 
került átvételre a rendeletben. 
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7. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja a helyi ön-
kormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekinteté-
ben törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében 
meghatározott értékhatár feletti hasznosítás esetén a ver-
senyeztetés kötelezettségét. Az értékhatárt a mindenkori 
éves költségvetési törvény határozza meg. 

8. §-hoz

A szöveg került pontosításra akképpen, hogy a tulaj-
donosi joggyakorló abban az esetben is dönthet a verse-
nyeztetés mellett, amennyiben az a törvény szerint nem 
kötelező.

9. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján kerültek 
szabályozásra a versenyeztetésre vonatkozó kivétel ese-
tei. 

10. §-hoz

A Rendelet szövegének pontosítása történt meg, mi-
vel az nem tartalmazta az ingyenes hasznosításra vonat-
kozó rendelkezést.

11. §-hoz

A Rendeletben a bérbeadói követelések biztosítéka-
ként meghatározott óvadék fi zetése eddig csak lehetőség 
volt. Tekintettel azonban arra, hogy a bérlők sok esetben 
bérleti díj és közüzemi tartozást hagynak hátra, melye-
kért a tulajdonosnak kell helytállnia, szükségessé vált az 
óvadékfi zetési kötelezettség bevezetése. Pontosításra ke-
rült továbbá a fi zetendő óvadék és a szükség esetén fi ze-
tendő szolgáltatási díj minimális és maximális mértéke.

12–13. §-hoz

A bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit szabá-
lyozó rendelkezések módosítását a folyamatban lévő pe-
rek során tapasztaltak tették szükségessé, így azt, hogy 
a későbbi jogvita esetén a bizonyíthatóság érdekében a 
helyiségek bérlő részére történő birtokbaadása részle-
tes jegyzőkönyv felvétele mellett történjen meg, melyből 
egyértelműen lehet megállapítani a helyiség birtokbaadá-
sának időpontja szerinti állapotot és felszereltséget. Ezen 
túlmenően szükségessé vált annak rögzítése is, hogy a 
bérlő csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásá-
val végezhet a bérleményben átalakítást és értéknövelő 
beruházást. A módosítás egyben rendelkezést tartalmaz a 
rendszeres karbantartási, felújítási munkák költségeinek 
viselésére, biztosítási szerződés megkötésére, valamint a 
bérleményben végezhető tevékenységre vonatkozóan.

14. §-hoz

A Rendelet szövege kerül pontosításra a Vagyonren-
deletben foglaltaknak megfelelően.

15. §-hoz

A helyiség jogcím nélküli használatának megszünteté-
sére vonatkozó intézkedés megtételét a Rendelet a Gaz-
dasági Bizottság hatáskörébe utalta. Ezen feladatot külön 
bizottsági döntés nélkül is el kell látni, hiszen azt a va-
gyonnal történő felelős gazdálkodás követeli meg, hogy 
a jogcím nélküli használatok felszámolásra kerüljenek. 
Ennek megfelelően e hatáskör jogosultja a főpolgármes-
ter. A rendeletben pontosításra kerül az, mely esetben kö-
telező a cserehelyiség felajánlása, avagy pénzbeli térí-
tés fi zetése.

A felmondások főpolgármesteri hatáskörbe kerülnek, 
mivel a törvényben meghatározott szűkös, 8 napos határ-
idő betartása a felmondásra bizottsági hatáskör esetén le-
hetetlen. 

16. §-hoz

A Rendelet szövege kerül pontosításra, szűk körben 
teszi lehetővé az albérletbe adást meghatározott feltéte-
lekkel a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdoná-
ban álló gazdasági társaságai részére a tulajdonos tájé-
koztatása mellett. 

17. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja a helyi ön-
kormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekinteté-
ben törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében 
meghatározott értékhatár feletti elidegenítés esetén a ver-
senyeztetés kötelezettségét. Az értékhatárt a mindenkori 
éves költségvetési törvény határozza meg. 

18. §-hoz

Az „üvegzseb” szabályoknak megfelelően a szerződé-
sek közzététele olyan operatív feladat, melyet ténylege-
sen a Főpolgármesteri Hivatal lát el, ezért ez esetben is a 
hatáskör gyakorlójaként a főpolgármester megjelölése az 
indokolt a Vagyonrendeletben foglaltakhoz hasonlóan.

19. §-hoz

Az ingyenes, valamint kedvezményes hasznosításra 
vonatkozó szabályok a nemzeti vagyonról szóló törvény-
nyel összhangban kerültek meghatározásra.

20. §-hoz

Az értelmező rendelkezések közül szükségessé vált 
az „árverés” fogalmának kibővítése, a nemzeti vagyon-
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ról szóló törvény szerinti „átlátható szervezet” és a „köz-
feladat” fogalmának értelmező rendelkezések közé törté-
nő beillesztése, a hasznosítás fogalmának pontosítása a 
nemzeti vagyonról szóló törvény szerint, továbbá a „ki-
zárólagos jog” fogalmának a közbeszerzési törvény sze-
rinti meghatározása.

21. §-hoz

A Rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül he-
lyezéséről rendelkezik. Az egyszerűsített pályázat alkal-
mazása, mivel az defi niálva nem volt, és ilyen a gya-
korlatban nem fordult elő, továbbá pályázati eljárás 
tapasztalatai szerint a 14. § szerinti szabályozás is feles-
legesnek bizonyult. A nemzeti vagyontörvény szabályai 

szerint elidegenítés esetén a versenyeztetés alóli kivé-
tel nem egyezik meg a hasznosítás esetén történő ver-
senyeztetési kivételekkel, továbbá a megszerzési díj pi-
acidegen, megnehezíti a helyiségek bérbeadását. Az 1. 
számú melléklet hatályon kívül helyezése pedig azért in-
dokolt, mivel a kizárólagos jog a Vagyonrendeletben ke-
rült szabályozásra, a Vagyonrendelet 4. számú mellékle-
te sorolja fel a kizárólagos joggal bíró szervezeteket és 
szolgáltatásokat. 

22. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
71/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, vala-
mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képe-
ző 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XVIII. kerü-
let, Ráday Gedeon utca–Fedezék utca 154447/10 helyraj-
zi számú ingatlanra vonatkozóan, az e rendelet 1. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép ha-
tályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

1 A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában való felfüggesztéssel kerülnek 
kihirdetésre. A térképek megtekinthetőek az Ügyfélszolgálati 
Irodában (Budapest V., Bérczy I. u. 1–3.).

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi 
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. 
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét 
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában 
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének meg-
felelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú tervlap módosítása a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XVIII. kerület, Rá-
day Gedeon utca–Fedezék utca 154447/10 helyrajzi szá-
mú ingatlanra kiterjedő keretövezet-módosítás alapján az 
1. mellékletnek megfelelően módosul. A kerületi szabá-
lyozási terv készítésével összefüggésben a XVIII. kerü-
leti Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely 
módosítás kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról ren-
delkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
72/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, vala-
mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
1. számú mellékletét1 képező 1:4000 méretarányú térkép 
a Budapest XIII. kerület, Margitsziget területére vonat-
kozóan, az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak-
nak megfelelően módosul.

2. §

A Rendelet 2. számú mellékletét képező 1:10 000 mé-
retarányú térkép a Budapest XIII. kerület, Margitsziget 
területére vonatkozóan, az e rendelet 2. számú mellékle-
tében foglaltaknak megfelelően módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép ha-
tályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

1 A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában való felfüggesztéssel kerülnek 
kihirdetésre. A térképek megtekinthetőek az Ügyfélszolgálati 
Irodában (Budapest V., Bérczy I. utca 1–3.).

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. tör-
vény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés rende-
lettel fogadja el, tartalmuk közösen határozza meg a Fő-
városi Önkormányzat építésügyi szabályozási rendszerét. 
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelen-
tő 1:4000 méretarányú tervlap, valamint a rendelet 1. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mel-
lékletét jelentő 1:10 000 méretarányú tervlap módosítá-
sát általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik 
a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglal-
tak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, a rendelet 
mellékletét képező 1:4000 és 1:10 000 méretarányú terv-
lapjainak megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mel-
lékletét jelentő 1:4000 méretarányú tervlap, valamint a 
rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt és a ren-
delet 2. sz. 1:10 000 méretarányú tervlap módosítása a 
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XIII. kerület, Margit-
sziget területére kiterjedő keretövezet-módosítás alapján 
a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi szabá-
lyozási terv készítésével összefüggésben a Fővárosi Ön-
kormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosí-
tás fővárosi érdeket szolgál.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról ren-
delkezik.

�



2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1971

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
73/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

 a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő
futó sportesemények szabályozásáról szóló

40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 63/A. § r) pontjában, és a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rende-
li el:

1. §

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken 
megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozá-
sáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 12. §-a a 
következő (1) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a je-
lenlegi (1) és (2) bekezdések számozása (2), (3) bekezdé-
sekre változik:

„12. § (1) A Közterület-hasznosítási Bizottság a 2012. 
évben megrendezésre kerülő futó sportesemények nap-
tártervbe történő felvételéről a 3–9. §-okban szabályo-
zott pályázati eljárás alkalmazása nélkül dönthet.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 
és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendeletmódosítás célja, hogy a hatályos szabályo-
zástól eltérően átmeneti rendelkezéssel lehetővé tegye 
a 2012. évi sportesemény naptártervben nem szereplő 
II. kategóriás futó sportesemények megrendezhetőségét. 

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az átmeneti rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a 
2012. évi II. kategóriás futó sportesemények vonatko-
zásában a rendeletben foglalt éves naptártervvel kapcso-
latosan a pályázati eljárás alkalmazása nélkül dönthet a 
Közterület-hasznosítási Bizottság. 2012-ben három da-
rab II. kategóriás futó sportesemény várható a Főváros-
ban, mind a három esemény komoly tradíciókkal rendel-
kezik, megrendezésük szakmailag támogatott. 

2. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

�
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II. rész

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNAK 
(CSÁKÁNYDOROSZLÓ) KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. – hivatkozással az Áht. 
15/A. illetőleg a 15/B. §-ra – közzéteszi a 2012–2013. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére lefolytatott közbeszerzési 
eljárás adatait.

Ajánlattételi felhívás megjelenése: Közbeszerzési Értesítő
Közzététel napja: 2012. május 7.
Közbeszerzés száma: 6777/2012.
Az eljárás fajtája: nemzeti eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések adatai:

1. 
A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerződés tárgya:  A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.)

 élelmiszer-alapanyagainak 2012–2013. évre történő biztosítása.
A szerződő fél neve: Ferrosüt Kft.
 9700 Szombathely, Jáki u. 6.
A szerződés értéke: 4 355 430 Ft+áfa (pékáru)
A szerződés időtartama: 2012. június 30.–2013. június 30.

2.
A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerződés tárgya:  A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) 

 élelmiszer-alapanyagainak 2012–2013. évre történő biztosítása.
A szerződő fél neve: EGERSZEGHÚS Hentesáru Nagykereskedelmi Kft.
 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2.
A szerződés értéke: 5 313 700 Ft+áfa (tőkehús)
 3 066 450 Ft+áfa (hentesáru)
 9 571 330 Ft+áfa (tej-tejtermék)
A szerződés időtartama: 2012. június 30.–2013. június 30.

3.
A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerződés tárgya:  A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.)

 élelmiszer-alapanyagainak 2012–2013. évre történő biztosítása.
A szerződő fél neve: FEZO Kereskedelmi Kft.
 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 28.
A szerződés értéke: 12 443 281 Ft+áfa (vegyes élelmiszerek)
A szerződés időtartama: 2012. június 30.–2013. június 30.

4.

A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerződés tárgya:  A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.)

 élelmiszer-alapanyagainak 2012–2013. évre történő biztosítása.
A szerződő fél neve: HALKER Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft.
 8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.)
A szerződés értéke: 6 815 752 Ft+áfa (mirelit)
A szerződés időtartama: 2012. június 30.–2013. június 30.
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5.
A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerződés tárgya:  A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.)

 élelmiszer-alapanyagainak 2012–2013. évre történő biztosítása.
A szerződő fél neve: Z + D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.
 8360 Keszthely, Hévízi u. 130.
A szerződés értéke: 6 480 031 Ft+áfa (zöldségek, gyümölcsök)
 1 687 850 Ft +áfa (tojás)
A szerződés időtartama: 2012. június 30.–2013. június 30.

Csákánydoroszló, 2012. augusztus 21.

        Szőke András s. k.
         gazdasági vezető
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KÖZOKTATÁSI  MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött
egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.
adószám: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01
képviseli Tarlós István főpolgármester mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről
a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
székhely: 1146 Budapest, Csantavér köz 9–11. 
Fővárosi Bíróságon történt nyilvántartásba vételi szám: 16.Pk.65.337/1991./37; 1.386
adószám: 19664565-2-42
képviseli: Vitrai Tamás kuratóriumi elnök mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), együttesen „Fél” vagy 

„Felek” között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1.  Szerződő Felek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 81. § (1) bekezdés e) pont-
ja szerinti megállapodást kötnek annak érdekében, hogy a Megbízott az általa fenntartott Intézmény útján a Fővá-
rosi Önkormányzat feladatai megvalósításában részt vegyen.

2.  Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízott mint fenntartó működteti a Budapesti Korai Fejlesztő és Gon-
dozó Központ, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Fejlesztő Iskola és Fejlesztő Iskolaelőkészítő Gyógypedagógiai 
Óvodát, (rövidített neve: Budapesti Korai Fejlesztő Központ; a továbbiakban: Intézmény). Megbízott által mű-
ködtetett Intézmény Megbízó közigazgatási területén helyezkedik el, az Intézmény székhelye: 1146 Budapest, 
Csantavér köz 9–11., telephelye: 1115 Budapest, Bártfai u. 34/a.

3.  Megbízott kötelezettséget vállal, hogy 0–3 éves gyermekek korai fejlesztése érdekében részt vesz a szakértői bi-
zottságok Kt. 35. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységének segítésében a főváros közigazgatási terüle-
tén lakóhellyel rendelkező gyermekek komplex vizsgálatának elvégzésével. A vizsgálatteam munkában gyer-
mekpszichiáter, neurológus szakorvos, gyógypedagógus, szomatopedagógus, mozgásterapeuta, pszichológus, 
logopédus szakemberek részvételével történik. Megbízott a vizsgálatok elvégzésével részt vesz a Fővárosi Ön-
kormányzat Kt. 87. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelező feladatának ellátásában.

4.  Megbízó Megbízottnak a 2012-es évre Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésé-
ről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet „8329 Korai Fejlesztő Központ” célú támogatási keret terhére 
10 000 000, azaz tízmillió forint kiegészítő Támogatást (a továbbiakban: Támogatás) biztosít, melyet Megbízott a 
3. pontban meghatározott szolgáltatással összefüggő, a közoktatási szakemberek által elvégzett, a Budapest Fő-
város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek komplex vizsgálatával kapcsolatban felmerülő 
működési költségeire köteles fordítani. Megbízott köteles a vizsgálat ezen részét a gyermekek részére ingyenesen 
biztosítani.

5. Megbízott a Támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüg-
gésben a Támogatás összege nem fordítható adó (áfa), illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére. Megbízott 
köteles a Támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani. 

6. Megbízó a Támogatást a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 15 napon belül átutalja a Megbí-
zott Országos Takarékpénztár Rt.-nél vezetett 11701004-20116451 számú bankszámlájára. 

7. Megbízott a kapott Támogatással legkésőbb 2013. június 30-ig a Főpolgármesteri Hivatal felé az alábbiak szerint 
elszámol.

Megbízott köteles benyújtani:
 a 3. pontban meghatározott cél tényleges megvalósulásáról rövid, 1–3 oldalnyi szöveges szakmai értékelő 
anyagot;

 számviteli bizonylatok összesítését, mely tartalmazza költségtételek szerinti bontásban a bizonylat kibocsátó-
jának nevét, a bizonylat sorszámát, tartalmát (kifi zetés jogcímét), keltét és a teljesítés időpontját, az áfaalapot, 
az áfatartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében az átutalás tényét, készpénzes kifi zetés eseté-
ben a készpénzfelvétel tényét tartalmazó külön kimutatást;
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 a szerződés 1. sz. mellékletét képező kitöltött „elszámolási lapot”;
 a Támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatok másolatát;
 átutalással teljesített bizonylat másolata mellett a bankszámla terheléséről szóló banki igazolást vagy kivona-
tot (megjelölve a vonatkozó tételt);

 készpénzes bizonylatmásolat mellett a kifi zetési pénztárbizonylat másolatát;
 személyi költségek és azok közterheinek összesített és részletes kimutatását, csatolva az igazoló bizonylatok 
másolatát.

Megbízott a fent felsorolt bizonylatokat 2017. december 31. napjáig köteles megőrizni.

8. Megbízó – a Főpolgármesteri Hivatal útján – jogosult a Támogatás felhasználását, a 3. pontban meghatározott fel-
adat ellátását ellenőrizni, ennek során a Megbízottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, 
valamint a Megbízottnál írásban előre egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

9. Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén a Megbízott köteles a késedelem idejére a 
Támogatás összege után számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kötbért fi zetni a Fővá-
rosi Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú számlájára a késedelmes teljesítés 
napjától.

10. A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő többletköltség a Megbízottat ter-
heli.

11. Megbízott kijelenti, hogy:
 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB-járulék tartozása) 
nincs;

 az államháztartás alrendszereiből folyósított Támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fi zetési kötele-
zettsége nincs;

 nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csőd-
eljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban;

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontja szerinti átlátható szervezet-
nek minősül;

 megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) 
NGM rendeletben meghatározott követelményeknek;

 az adataiban, a jelen szerződés teljesítését akadályozó, befolyásoló körülményben, a bírósági bejegyzéséről 
szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítő okirat bármelyikében beállt változásról a tudomásra jutástól szá-
mított nyolc napon belül Megbízónak írásban bejelenti.

12. Megbízott súlyos szerződésszegése esetén, továbbá ha Megbízott a jelen megállapodás megkötését követően be-
állott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali ha-
tállyal felmondani. Ebben az esetben a Megbízott köteles a Támogatás teljes összegét – a Támogatás Megbízott 
részére történő átutalása napjától a visszafi zetés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
mértékű – kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú 
számlájára a felbontásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafi zetni.

13. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
 a Támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása;
 valótlan adatok, tények, körülmények közlése;
 felszólítást követően is az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a szerződés 
szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése;

 a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése;
 a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése;
 a 11. pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás.

14. Megbízott bármely szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Megbízó által biztosított minden támo-
gatási lehetőségből.
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15. Amennyiben Megbízott – neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni a jelen szerződésben vállalt kötele-
zettségeit, köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, és a Támogatási összeget, vagy annak maradványát 
zárolni. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a zárolást követő 8 napon belül a zárolt Támogatási össze-
get, vagy annak maradványát törvényes kamatával együtt a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél veze-
tett 11784009-15490012 számú költségvetési és elszámolási számlájára visszautalja, valamint 60 napon belül a 4. 
pont szerinti pénzügyi elszámolást készít a Megbízó részére.

16. Megbízó szerződésszegése esetén Megbízott jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megbízó 
szerződésszegést követ el, ha a Támogatás megfi zetését jogos ok nélkül megtagadja. Megbízó szerződésszegése 
esetén Megbízott követelheti a rendkívüli felmondás napjától jelen szerződésben meghatározott időtartamra szá-
mított Támogatásnak a mindenkori törvényes kamattal növelt összegét.

17. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy:
 Megbízó a Támogatás kedvezményezettjeinek nevére, a Támogatás céljára, összegére, továbbá a Támogatási 
program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdése szerint közzéteszi a Fővárosi Önkormányzat in-
ternetes portálján (http://www.budapest.hu);

 a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a 
Támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvános-
ságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;

 kérésre a Megbízott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján közérdekből nyil-
vánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;

18. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés kizárólag írásban módosítható, valamint a szerző-
déssel kapcsolatos észrevételeiket (kifogásaikat) írásban intézik egymáshoz.

19. Jelen megállapodás a fenntartói jogok gyakorlását nem érinti.

20. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irány-
adók.

21. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az nem érinti 
a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett kikötései érvényben maradnak, kivéve, ha Felek 
a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek kötelesek jelen szerződést az érvénytelen-
ség bekövetkeztét követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően haladéktalanul módosítani.

22. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, a szerződés ezzel együtt érvényes.

Alulírott szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváha-
gyólag aláírták.

Budapest, 2012. 08. 22.

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében
Tarlós István főpolgármester helyett:

dr. György István s. k.
főpolgármester-helyettes

Megbízó

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
képviseletében

Vitrai Tamás s. k. 
kuratóriumi elnök

Megbízott

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Verő Tibor s. k.
Pénzügyi Főosztály
főosztályvezető
2012. 07. 19.

Láttam:
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző
2012.
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KÖZOKTATÁSI  MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.
adószám: 15735636-2-41
statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01
képviseli: Tarlós István főpolgármester mint megbízó, a továbbiakban: „Megbízó”,

másrészről a Szeretet Szövetség 
székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 11., 
adószám: 18041129-1-42
nyilvántartási szám: 57
képviseli: Nagy Lajos elnök mint megbízott, a továbbiakban: „Megbízott”, 

továbbiakban együttesen „Felek” között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízott mint fenntartó működteti az „Európai Üzleti Polytechnikum” 
Gimnázium és Szakképző Iskolát (a továbbiakban: Intézmény). Megbízott által működtetett Intézmény székhelye 
Megbízó közigazgatási területén helyezkedik el a 1119 Budapest, Rátz László u. 3–7. szám alatt. Az Intézmény 
OM azonosítója: 035 484.

2. Szerződő Felek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 81. § (1) bekezdés e) pont-
ja szerinti megállapodást kötnek annak érdekében, hogy a Megbízott az általa fenntartott Intézmény útján – jelen 
szerződés és a Kt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően – a Fővárosi Önkormány-
zat közoktatási feladatai megvalósításában részt vegyen.

3. A Megbízott az általa alapított és fenntartott Intézmény működtetésével, felnőttoktatás tagozaton, iskolarendsze-
rű képzés keretén belül esti munkarend szerinti gimnáziumi oktatás, nappali és esti munkarend szerinti szakkö-
zépiskolai és szakiskolai oktatás biztosításával részt vesz a Fővárosi Önkormányzat Kt. 86. § (3) bekezdés b) és 
d) pontjai szerinti feladatai ellátásában. Megbízott vállalja, hogy az Intézményben ellátja a Kt. 121. § (1) bekez-
dés 14. pontja szerinti halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatását, nevelését.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Intézmény a közoktatási feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala által 
V-B-012/00960/2/2012. számú működési engedélyről kiadott határozatban foglaltaknak megfelelően – az alábbi 
gyermek- és tanulólétszám keretein belül látja el:

 az Intézmény teljes tanulólétszáma: 2700 fő, ebből a jelen közoktatási megállapodás keretei között a Megbízott a 
Megbízó ellátási kötelezettségének körébe tartozó tanulókat látja el.

5. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy 
a. jelen megállapodás hatálya alatt működteti az Intézményt, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja;
b. az általa fenntartott Intézmény a jelen megállapodás 3. pontja szerinti feladatokat – kiemelten a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók oktatását, nevelését – ellátja;
c. az Intézményben a Kt. 114. §-ában meghatározottak szerint ingyenesen, a Kt. 115. §-ában meghatározottak 

szerint felsorolt térítési díjfi zetési kötelezettség mellett biztosítja a törvényben felsorolt szolgáltatásokat;
d. a tanulók felvételére alkalmazza a helyi önkormányzatok nevelési-oktatási intézményeire vonatkozó szabá-

lyokat, és a felvételi kérelmek elbírálásánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat előnyben részesíti;
e. az Intézményben foglalkoztatott pedagógusok kötelező óraszámára, túlmunkadíjazására, pótszabadságára a 

Kt. 122. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazza;
f. az adataiban, különösen a szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítő okirat bár-

melyikében bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatja a Főpolgármesteri Hivatal Oktatá-
si, Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztályát, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezi.

6. Megbízó vállalja, hogy a fenntartásában működő Táncsics Mihály Kollégium székhelyén, a tulajdonában lévő 
1119 Budapest, Rátz László u. 3–7. szám alatti ingatlanon a Megbízott részére az Intézmény működéséhez a Fő-
városi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága 363/2012. (VI. 19.) számú határozatával adott tulajdonosi hozzájáru-
lás alapján jelen szerződés hatálya alatt bérleti jogot biztosít. Megbízott az általa bérelt ingatlant jelen megállapo-
dás hatálya alatt székhelyként használhatja.

7. Jelen megállapodás 2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő, határozott időtartamra szól. 

8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1. nap-
jától hatálybalépő 74. § (1) bekezdésére tekintettel jelen közoktatási megállapodást a törvényi rendelkezés hatály-
balépését követően felülvizsgálják.
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9. A megállapodás megszűnése esetén a Megbízott köteles gondoskodni a tanulók megfelelő elhelyezéséről.

10. Megbízó – a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási, Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztálya útján – jogosult Megbízott 
által vállalt feladat ellátását ellenőrizni, ennek során a Megbízottól adatokat, tájékoztatást kérni, valamint a Meg-
bízottnál írásban előre egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

11.  Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodással 
kapcsolatos észrevételeiket, indítványaikat és kifogásaikat írásban intézik egymáshoz.

 Kapcsolattartók: 
 Megbízó részéről: Pölöskei Gáborné – Oktatási, Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály – főosztályvezető 

(tel.: 06-1/327-1115)
 Megbízott részéről: Nagy Lajos – Szeretet Szövetség – elnök (tel.: 06-1/463-0125)

12. Megbízott súlyos szerződésszegése esetén Megbízó jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani.
 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

a. az 5. pontban foglalt kötelezettségek megszegése, a vállalt feladatok indokolatlan megszüntetése;
b. hamis, valótlan adatok tények, körülmények közlése;
c. az Intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, szakmai követelmények, nyilvántartási kötele-

zettségek megszegése.

13. A Megbízott kijelenti, hogy:
a. 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB-járulék tartozása) 

nincs;
b. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csőd-

eljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban;
c. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerinti átlátható szer-

vezet;
d. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) 

NGM rendeletben meghatározott követelményeknek.

14. Jelen megállapodás a Kt. 81. § (7) bekezdés szerinti közzétételéről a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik.

15. Jelen megállapodás a fenntartói jogok gyakorlását nem érinti.

16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a pol-
gári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

17. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az nem 
érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett kikötései érvényben maradnak, ki-
véve, ha Felek a megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek kötelesek jelen megál-
lapodást az érvénytelenség bekövetkeztét követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően haladéktalanul 
módosítani.

Alulírott szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóvá-
hagyólag írják alá.

Budapest, 2012. július 24.

Budapest Főváros Önkormányzata 
Tarlós István főpolgármester helyett:

Bagdy Gábor s. k.
főpolgármester-helyettes

Megbízó

Szeretet Szövetség
Nagy Lajos elnök s. k.

Megbízott

  
Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Verő Tibor s. k.
Pénzügyi Főosztály
főosztályvezető
2012. 07. 23.

Láttam:
Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző helyett:
Megyesné dr. Hermann Judit s. k.
aljegyző
2012. 07. 24.
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FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

1016 Budapest Krisztina krt. 99.
Cégjegyzékszám: 01-14-000231

Adószám: 20603959-241

 KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

2011. 12. 31.

Budapest, 2012. január 24.

                                                                                                                         Dr. Komáromi Endre s. k.
                ügyvezető 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Általános kiegészítések

1. A társaság neve, székhelye
 A társaság cégneve Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht., mely tevékenységét 1999. 11. 04-én 

kezdte, a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság  01-14-000231 cégjegyzékszám alatt jegyezte be 2000. 01. 17-én.
 Közhasznú Nonprofi t Kft.-vé alakult  és ezzel egy időben kiemelkedően közhasznú fokozatot kapott 2009. 09. 20-án, 

melyet 01-09-921624/5. számon jegyzett be a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság. 
 A társaság székhelye és telephelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 A társaság határozatlan időre alakult.

2. A társaság törzstőkéje
 A társaság 3 000 ezer forint induló tőkével alakult. 

3. A társaság tevékenységi köre
 A társaság közhasznú tevékenysége: szárazföldi szállítást segítő tevékenység.
 A társaság üzletszerű tevékenysége: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, máshová nem sorolt gazdasági tevékeny-

séget segítő szolgáltatás.

4. A társaság tulajdonosi köre
 A társaságot Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) alapította

5. A társaság képviselete
 A társaság képviseletét Dr. Komáromi Endre (1038 Budapest, Szentháromság utca 33.) ügyvezetője látja el. 

6. A társaság CÉLJA
 A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. törvény 63/A. § h) pontjában meghatáro-

zott önkormányzati feladatellátás érdekében a közterületek rendjének biztosítása, valamint a közúti közlekedési 
szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló módosított 89/1988. (XII. 20.) Mt. sz. rendelet-
ben foglalt taxi szolgáltatás feltételei megteremtése érdekében az alapító nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül 
közhasznú szervezetet létesít a taxiállomások kialakítása és működtetése érdekében. 

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 63/A. § h) pontja a törvényből törlésre került. Az 1988. évi 
I. törvény 19. § (21) bekezdése rendelkezik az önkormányzat taxiállomások szabályozási feladatairól, ezért a fő-
városi közgyűlési rendelet módosítása sürgősen szükséges.

 A társaság kiemelkedően közhasznú szervezet, mivel közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, 
amelyről az állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

 A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve vé-
gez.

 A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékeny-
ségre fordítja.
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 A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB JELLEMZÖI

1. Immateriális javak
 Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert 

piaci értéküknél nem magasabb piaci értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris mód-
szer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartamának megfelelő értékcsökkenési 
kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

  Vagyoni értékű jogok 6 év
  Szellemi termékek 2, ill. 3 év

2. Tárgyi eszközök
 A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve 

kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök ér-
tékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az esz-
közök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

  Ingatlanokon végzett beruházás 16,6 év
  Műszaki berendezések, számítógépek 3 év
  Egyéb berendezések 6,8 év
  Kisértékű (100 ezer forint alatti) egyösszegű

3. Készletek
 A vásárolt készletek a beszerzési költség és a nettó piaci érték közül az alacsonyabbikon kerülnek kimutatásra. 

A befejezetlen termelés, a félkész- és a késztermék értéke tartalmazza a közvetlen anyag- és munkaköltséget és a 
felosztott közvetett költségek megfelelően arányosított részét.
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ezer Ft 

BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

É  R  T  É  K  C  S  Ö  K  K  E  N  É  S  E  K

T E R V   S Z E R I N T I TERVEN 
FELÜLI ÖSSZESEN

LINEÁRIS DEGRESSZÍV
TELJESÍT-

MÉNY-
ARÁNYOS

100 EZER 
ALATTI

Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy Bázis Tárgy
I. IMMATERIÁLIS 
JAVAK 88 2 861 77 88 2 938

01. Alapítás, átszervezés

02. Kísérleti fejlesztés

03. Vagyoni értékű jogok 88 2 861 88 2 861

04. Szellemi termékek 77 77

05. Üzleti vagy cégérték
II. TÁRGYI 
ESZKÖZÖK 6 938 6 500 321 7 259 6 500

01. Ingatlanok 5 206 5 184 5 206 5 184
02. Műszaki 
berendezések
03. Egyéb berendezés, 
felszerelés, járművek 1 732 1 316 321 2 053 1 316

04. Tenyészállatok

05. Beruházások

ÖSSZESEN 7 026 9 361 321 77 7 347 9 438

                    Készletek

MEGNEVEZÉS Ezer forint

Taxiállomás-használati matrica (anyag) 76
Készletre adott előleg
Összesen 76

                     Követelések

MEGNEVEZÉS Ezer forint

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  17 480
Összesen 17 480

                     Egyéb követelések

MEGNEVEZÉS Ezer forint

Magánnyugdíjpénztárakkal szembeni követelés 50
Társasági adó 236
Munkavállalói járulék
Szakképzési hozzájárulás
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás
Iparűzési adó 132
Összesen 418



1984 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2012. szeptember 28. 

       Értékpapírok
Ezer forint

Összesen

       Pénzeszközök      
MEGNEVEZÉS Ezer forint

Pénztár 21
Bankbetétek 51 142
Összesen 51 163

         Aktív időbeli elhatárolások      
MEGNEVEZÉS Ezer forint

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 50
*Szaklap-előfi zetés                                                                     14
*Casco biztosítás 36
*Étkezési utalványok
Bevétel aktív időbeli elhatárolása 46
*Kamat 46
Összesen 96



2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1985

FORRÁSOK 

       Saját tőke

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Jegyzett tőke 3 000
Eredménytartalék 73 059
Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény –7 158
Összesen 68 901

       Mérleg szerinti eredmény levezetése

Megnevezés Ezer forint
Társaság összes tárgyévi bevétele 149 853
Ebből közhasznú tevékenység bevétele 144 693
∗Alapítói támogatás 5 184
∗Közhasznú tevékenység bevétele 121 617
*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 307
∗Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételek   2 585
Ebből vállalkozói tevékenység bevétele 5 160
Közhasznú tevékenység ráfordításai 157 011
Számviteli adózás előtti eredmény –7 158
TAO szerinti adóalapnövelő tételek összesen 37 085
∗Elszámolt értékcsökkenési leírás, eszközkivezetés 28 789
*Reprezentáció 1 316
*Selejtezés 1 599
*Kapott támogatás, halasztott bevétel 5 184
   (Tao. 13/A. § (2) bekezdés d. pontja alapján 
      – az adóév utolsó napján nyilvántartott köztartozás miatt)
* Egyéb adóalapnövelő tételek (bírság, stb.) 197
TAO szerinti adóalap csökkentő tételek összesen 29 927
*Előző évekről hozott, felhasznált veszteség 3 572
*Kapott támogatás, halasztott bevétel 5 184
    (Tao tv. 20. § (6) bekezdése alapján)
∗ TAO által elismert értékcsökkenési leírás, kivezetés 21 171
TAO szerinti adóalap 0
Számított társasági adó (10%)     0
Kedvezményezett bevételi arány → Év végi adatokkal 10,88%
Társasági adófi zetési kötelezettség 2011. 12. 31-én 0
Mérleg szerinti eredmény –7 158

Céltartalékok

A társaságnak – a Számviteli politika, ill. a Számviteli törvény előírásait fi gyelembe véve – nem kellett céltartalékot 
képeznie a tárgyidőszakra vonatkozóan. 
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Kötelezettségek

      Hosszú lejáratú kötelezettségek
MEGNEVEZÉS Ezer forint

Személygépkocsik hitelei 0
Összesen 0

       Rövid lejáratú kötelezettségek
MEGNEVEZÉS Ezer forint

Rövid lejáratú hitelek 0
Kötelezettségek belföldi szállítók felé 944
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 143
*SZJA kötelezettség 621
*Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci alap
*Munkaadói járulék
*Cégautóadó 232
*Nyugdíjbiztosítási alap 899
*Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci alap 233
*Késedelmi pótlék (APEH)
*Általános Forgalmi Adó 3 079
*AB Aegon Magánnyugdíjpénztár
*Allianz Hungária Magánnyugdíjpénztár
*Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár
*ING Magánnyugdíjpénztár
*Szakképzési hozzájárulás 22
*Iparűzési adó
*Gépjárműadó 57
Összesen 6 087

                             Passzív időbeli elhatárolások

MEGNEVEZÉS Ezer forint
Passzív időbeli elhatárolások 35 319
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 1 540
*BKIK Ügyfélszolgálati díj 1 433
*Telefonköltség 98
*Karbantartás
*Könyvelési díj
*Lízingkamat
*Egyéb működési költségek elhatárolása 9
Halasztott bevételek elhatárolása 33 779
*Taxiállomások létesítésére, beruházásokra 
kapott támogatások 33 779

Összesen 35 319



2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1987

EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE

TÉTEL MEGNEVEZÉSE ELŐZŐ ÉV
Ezer Ft

TÁRGYÉV
Ezer Ft

Változás 
%-a

Értékesítés árbevétele 126 556 126 777 100
*Tárgyévi tevékenység bevétele 126 556 126 777 100
*Előző évről hozott elhatárolt bevétel feloldása
Egyéb bevétel 707 15 824 2 238
*Tárgyi eszköz káreseményéből származó bevételek 374
*Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek 15 307
*Egyéb bevételek 333 517 155
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (kísérleti fejl. aktiválása)
Bevétel összesen 127 263 142 601 112
Anyagköltség 4 475 6 674 149
Igénybe vett szolgáltatások értéke 58 112 62 968 108
*Fővárosi Közterületfenntartó Rt. felé fi zetendő felügyeleti díj 20 004 12 214 61
*Bérleti díjak 3 090 3 280 106
*Szakértői díjak 165 1 830 1 109
*Utazás, kiküldetés 30
*Karbantartási költségek 9 419 11 948 127
*Postaköltség, telefonköltség, internetszolgáltatás 1 927 1 941 101
*Ügyvédi díj 6 056
*Könyvelés, könyvvizsgálat 4 876 3 110 64
*Hirdetési díjak, reklámköltség 85
*Tagdíjak 93 60 65
*Egyéb költségek – Ebből: 18 453 22 499 122
**Ügyfélszolgálati díj 16 315 16 585 102
**Parkolási díjak, GPS szolgáltatás 20 74 370
**Kezelési költségek (pl. Sodexho, MKB Euroleasing) 78 42 54
**Szakkönyv, szaklap 19
**BRFK rendőri biztosítás 3 360
**Irodaüzemeltetés 2 007 2 008 100
**Egyéb költségek (tulajdoni lap, közlemény, adatmentés, ISO stb.) 14 430 3 071
Egyéb szolgáltatások értéke 1 252 1 834 146
*Bankköltség 352 889 253
*Biztosítási díjak 882 942 107
*Illetékek 18 3 17
Eladott áruk beszerzési értéke 690 959 139
Anyagjellegű ráfordítások összesen 64 539 72 435 112
Bérköltség 55 155 39 224 71
Személyi jellegű egyéb kifi zetések 3 663 3 866 106
Bérjárulékok 15 169 10 798 71
Személyi jellegű ráfordítások összesen 73 987 53 888 73
Értékcsökkenési leírás 7 347 9 438 128
Egyéb ráfordítások 1 384 20 624 1 490
    *Kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke 19 690
    *Elszámolt adók, hozzájárulások 740 737 100
    *Egyéb ráfordítások (bírság stb.) 644 197 31
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TÉTEL MEGNEVEZÉSE ELŐZŐ ÉV
Ezer Ft

TÁRGYÉV
Ezer Ft

Változás 
%-a

Pénzügyi műveletek bevételei 6 224 2 068 33
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 111 626 56
Rendkívüli bevételek (Alapítói támogatás feloldása) 5 207 5 184 100
Rendkívüli ráfordítások 
Adózás előtti eredmény –9 674 –7 158 74
*Eredmény –9 674 –7 158 74
Adófi zetési kötelezettség 0 0

–9 674 –7 158 74
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PÉNZÜGYI MUTATÓK

A. Jövedelmezőség

                                                                                                                                            %
Sorszám Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

01. Árbevétel-arányos nyereség 
(üzleti eredmény/nettó árbevétel) 3 –0,3 –0,9 24 2 –16 –11

02. Vagyonarányos jövedelmezőség
(adózás előtti eredmény/saját tőke) 38 20 12 58 14 –13 –10

03. Tőkearányos nyereség
(adózott nyereség/jegyzett tőke) 277 180 125 1 415 412 –322 –238

B. Likviditás

                                                                                                                                             %
Sorszám Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

01.
Likviditási mutató 
(pénzeszközök/rövid lejáratú 
kötelezettségek)

149 351 200 314 365 583 840

02.
Likviditási mutató
(forgóeszközök/rövid lejáratú 
kötelezettségek)

604 1164 700 571 913 612 1 135
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az ügyvezetés bruttó keresete

 Ügyvezető bruttó jövedelme tárgyidőszakban: 9 840 E Ft
 Ügyvezető prémiuma:    2 593 E Ft
 Felügyelő Bizottsági tagok bruttó javadalmazása: 2 160 E Ft

Tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók  adatai állománycsoportonként

                                                       Ezer Ft

Állománycsoport
Átlagos 

statisztikai 
létszám  (fő)

Munkabér Prémium

Teljes munkaidős fi zikai
Teljes munkaidős szellemi 7 34 271 2 593
Nem teljes munkaidős szellemi
Nyugdíjas szellemi
Egyéb állományba nem tartozó
Összesen 7 34 271 2 593

BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY
Dr. Komáromi Endre 
1038 Budapest, Szentháromság utca 33.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása 5 évre szól. 

Tagjai 2011. december 31-én: Fehér Gábor (1181 Budapest, Barta L. u. 1. I./10.)
                                Igaz Tibor (2314 Halásztelek, Szentgyörgyi Albert utca 36/a.)
                                Rátonyi Gábor (1147 Budapest, Öv u. 180.)

Számviteli feladatok ellátásával szerződésben megbízva:  Taxprofi teer Kft.
 1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.
 Adószám: 10333590-2-43
 Pentzné Barczán Ildikó
 Mérlegképes könyvelő
 Regisztrációs szám: 124956

Könyvvizsgálati feladatok ellátásával szerződésben megbízva: PERTIA Könyvvizsgáló Rt. 
 1055 Budapest, Szalay utca 2.
 Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló
 Regisztrációs száma: 004242

Budapest, 2012. január 24.

         Dr. Komáromi Endre s. k.
          ügyvezető igazgató
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2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1

                Statisztikai számjel

0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1

                                 Cégjegyzékszám

2011. 01. 01.–2011. 12. 31.
FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL                                                        adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgy-
év

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 126 556 126 777

Ebből: Tárgyévi tevékenység bevétele 126 556 126 777

Előző évről hozott elhatárolt bevétel feloldása

02. Export közösségi értékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 126 556 126 777

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0

III. Egyéb bevételek 707 15 824

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség 4 475 6 674

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 58 122 62 968

07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 252 1 834

08. Eladott áruk beszerzési értéke 690 959

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 64 539 72 435

10. Bérköltség 55 155 39 224

11. Személyi jellegű egyéb kifi zetések 3 663 3 866

12. Bérjárulékok 15 169 10 798

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 73 987 53 888

VI. Értékcsökkenési leírás 7 347 9 438

VII. Egyéb ráfordítások 1 384 20 624

Ebből: értékvesztés

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III–IV–V–VI–VII) –19 994 –13 784

Ebből: 2009. évi eredmény

Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó eredmény

13. Kapott járó osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségek 

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 6 224 2 004

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 64

Értékelési különbözet
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Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgy-
év

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 6 224 2 068

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 713 409

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 398 217

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 1 111 626

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 5 113 1 442

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) –14 881 –12 342

X. Rendkívüli bevételek 5 207 5 184

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X–XI) 5 207 5 184

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) –9 674 –7 158

XII. Adófi zetési kötelezettség

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E–XII) –9 674 –7 158

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) –9 674 –7 158

Budapest, 2012. 01. 24.

Pentzné Barczán Ildikó s. k.
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)

Taxprofi teer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.

Dr. Komáromi Endre s. k.
   ügyvezető igazgató
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2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1

                                                                         Statisztikai számjel

0 1 – 1 4 – 0 0 0 2 3 1

                                                    Cégjegyzékszám

 2011. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

MÉRLEG 

ESZKÖZÖK                                                                                                                                                                                           adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 67 908 41 074

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 7 187 0

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok 7 187

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 60 721 41 074

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 47 169 41 074

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 13 552

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Egyéb tartós részesedés

4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. FORGÓESZKÖZÖK 61 428 69 137

I. KÉSZLETEK 984 76

1. Anyagok 76

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk 308

6. Készletekre adott előlegek 676
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Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

II. KÖVETELÉSEK 1 997 17 898

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 25 17 480

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben

4. Váltókövetelések

5. Egyéb követelések 1 972 418

6. Követelések értékelési különbözete

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Egyéb részesedés

3. Saját részvények, saját üzletrészek

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

5. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. PÉNZESZKÖZÖK 58 447 51 163

1. Pénztár, csekkek 1 075 21

2. Bankbetétek 57 372 51 142

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 53 96

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 46

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 53 50

3. Halasztott ráfordítások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 129 389 110 307

Budapest, 2012.01.24.

Pentzné Barczán Ildikó s. k.
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)

Taxprofi teer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.

Dr. Komáromi Endre s. k.
   ügyvezető igazgató
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                                                                         Statisztikai számjel

0 1 – 1 4 – 0 0 0 2 3 1

                                                     Cégjegyzékszám

 2011. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.
MÉRLEG 

FORRÁSOK                                                                                                                                                                                           adatok E Ft-ban

Sor-
szám Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

D. SAJÁT TŐKE 76 059 68 901

I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000

ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE

III. TŐKETARTALÉK

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 82 733 73 059

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -9 674 -7 158

E. CÉLTARTALÉKOK 0 0

1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre

2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre

3. Egyéb céltartalék

F. KÖTELEZETTSÉGEK 11 911 6 087

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 881 0

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 1 881

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10 030 6 087

1. Rövid lejáratú kölcsönök

– ebből az Átváltoztatható kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 5 513 944
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Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4 517 5 143

9. Kötelezettségek értékelési különbözete

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 41 419 35 319

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 457 1 540

3. Halasztott bevételek 38 962 33 779

FORRÁSOK ÖSSZESEN 129 389 110 307

Budapest, 2012. 01. 24.

Pentzné Barczán Ildikó s. k.
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)

Taxprofi teer Kft.
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.

Dr. Komáromi Endre s. k.
   ügyvezető igazgató
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Statisztikai számjel

0 1 – 1 4 – 0 0 0 2 3 1
                         Cégjegyzék száma

2011. 01. 01.–2011. 12. 31.
Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofi t Kft.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS   
adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 133 534 144 693

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 5 207 5 184

a) alapítótól 5 207 5 184

b) központi költségvetésből

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységből százmazó bevétel 121 396 121 617

Ebből: Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele 121 396 121 617

            Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó bevétel 

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevételek 6 931 17 892

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 5 160 5 160

C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 138 694 149 853

D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 148 368 157 011

Anyagjellegű ráfordítások 64 539 72 435

Személyi jellegű ráfordítások 73 987 53 888

Értékcsökkenés leírás 7 347 9 438

Egyéb ráfordítások 1 384 20 624

Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 111 626

Rendkívüli ráfordítások

E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Rendkívüli ráfordítások

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 148 368 157 011

G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B–E) 5 160 5 160

H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

I. ADÓZOTT VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G–H) 5 160 5 160

J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A–D) –14 834 –12 318

Ebből: 2008. évi közhasznú eredmény

           Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó eredmény
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Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A. Személyi jellegű ráfordítások 73 987 53 888

Bérköltség 53 085 36 864

Megbízási díjak

Tiszteletdíjak 2 070 2 360

Személyi jellegű egyéb kifi zetések 3 663 3 866

Bérjárulékok 15 169 10 798

B. Szervezet által nyújtott támogatások

Ebből kötelezettségként elsz., és továbbutalt, ill. átadott tám.

Budapest, 2012. január 24.

Pentzné Barczán Ildikó s. k.
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)

Taxprofi teer Kft.
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.

Dr. Komáromi Endre s. k.
        ügyvezető igazgató
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. 
tulajdonosa részére

Elvégeztük a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. (a Társaság) 
mellékelt 2011. évi közhasznúsági jelentésének a könyvvizsgálatát, amely közhasznúsági jelentés a 2011. 
december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 
110 307 E Ft, a mérleg szerinti eredmény –7 158 E Ft veszteség –, az ezen időpontra végződő évre vonat-
kozó eredménykimutatásból és közhasznú eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A Társaság előző, 2010. évi éves beszámolójáról 2011. március 9-én korlátozás nélküli véleményt bocsá-
tottunk ki.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános szám-
viteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magá-
ban foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elké-
szítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, 
megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű 
számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a köz-
hasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és 
egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai 
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizo-
nyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizo-
nyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, 
beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának fel-
méréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 
éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést 
azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények 
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között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan 
véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek meg-
felelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó 
bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelentés és 
az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem 
auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a meg-
szerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (véle-
mény) megadásához.

Záradék:
A könyvvizsgálat során a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t 
Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az ér-
vényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján 
elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót az egyéb szervezetek 
beszámoló készítésére vonatkozó 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a számviteli törvényben és 
az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Fővárosi 
Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. 2011. december 31-én fennálló 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A kiegészítő szöveges érté-
kelés és rövid tartalmi beszámoló az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2012. január 24.

Papp Andrea s. k.         Balázsovics Dóra s. k.
Igazgatósági tagok

PERTIA Könyvvizsgáló Zrt.
000260

Virág Attila s. k.
Bejegyzett könyvvizsgáló

004242
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Tájékoztató 
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának képviselő-testülete a 335/2012. 
(V. 31.) számú határozatával a Budapest XVIII. kerület,  Szent Lőrinc-Kápolna körüli, Margó Tivadar u.–Kele u.–
Sallai u. által határolt (150256/6 és 150256/7 hrsz.) közterületnek a

Turul park

 elnevezést adta.

Tájékoztató 
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a 713/2012. (VI. 27.) ök. számú határozatával a 
Budapest XV. kerület, 88382 és 88377/1 hrsz.-ú belterületi ingatlanok által alkotott, jelenleg Kertköz elnevezésű köz-
terület nevét 

Lóvasút köz-re

 változtatja.
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