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Eredeti szépségében helyreállították a Rudas für-
dõ homlokzatát és tetõszerkezetét, valamint az
elõcsarnokát, amely régen utcaként funkcionált.
Az összképet csak az uszoda tõszomszédságában
található egykori palackozóüzem épülete árnyal-
ja, melynek lepusztultsága még feltûnõbb a fris-
sen festett homlokzatok mellett.

Véget ért egy több mint tíz éve tartó rekonst-
rukciós program a Rudas fürdõben. Az idén ta-
vasszal indult beruházási szakasz keretében a
homlokzatot és a tetõszerkezetet az 1800-as évek
végi állapotnak megfelelõen felújították, az épü-
letet akadálymentessé tették, korszerûsítették a
fûtési, a szellõztetési és a világítástechnikai rend-
szereket, az ablakokba pedig a legmodernebb hõ-
álló üveget szerelték be. A megszépült elõcsar-
nokban felszedték az oda nem illõ metlachi-lapo-
kat, amelyek helyére elegáns, szürkés színû gránit
került – utalva arra, hogy az uszoda és a gõzfürdõ

közti terület egykor utca volt. Ma már ez a folyo-
só nem szétválasztja, hanem összeköti a két épüle-
tet: az elõcsarnokban egy új büfét is kialakítottak,
amit a fürdõben tartózkodó, illetve a fürdõ terüle-
tén kívül várakozó vendégek egyaránt használ-
hatnak. A mintegy félmilliárd forintos beruházást
393 millió forinttal támogatta az Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alapja.

Június végén, amikor beszámoltunk a fürdõben
zajló felújítási munkákról, Szõke László, a Buda-
pest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. vezérigazgatója
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a fürdõépület-
nek azt a mintegy 500 négyzetméteres, állami tu-
lajdonban lévõ részét, melyben korábban palac-
kozóüzem mûködött, nem érinti a mostani beru-
házás, ám azt „heteken belül” átvehetik üzemel-
tetésre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõtõl. Ez
mindmáig nem történt meg. 

Szõke Lászlót most ismét megkérdeztük, hogyan
áll az egykori, kívülrõl meglehetõsen lehangoló
képet mutató üzemépület átvételének ügye. 

A vezérigazgató érdeklõdésünkre elmondta,
hogy az állami vagyonkezelõvel kötendõ üzemel-
tetési szerzõdést az utolsó pontig végigtárgyalták,
az csak aláírásra vár. A kapcsolódó terület átalakí-
tására már elvi építési engedélyük is van: a régi
üzem területén, az uszodából nyílóan élményfür-
dõvel bõvítenék a Rudast.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a felújítás nyo-
mán miért nem lett egységes a homlokzat, azaz
miért választottak más-más színt – sárgát, fehéret
és zöldet – az egyes épületrészek festésekor. Szõke
László vezérigazgatótól megtudhattuk, hogy a
kulturális örökségvédelmi hatóság elõírásai szerin-
ti színeket alkalmazták a homlokzaton.                        

K. D.

Átadták a felújított Rudas fürdõtNagycsaládosok 
karácsonya
A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat szeretettel meghívja az I. kerületi
nagycsaládosokat (három, vagy több gyer-
mekesek), rászorulókat és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülõ csa-
ládokat 2012. december 21-én 16.30 órai
kezdettel a Városháza aulájában (I. ker.,
Kapisztrán tér 1.) megrendezendõ karácso-
nyi mûsoros estjére. 
Jelentkezésüket 2012. december 10. és 2012.
december 14. között  (hétfõ: 9.00-17.00-ig,
kedd-szerda:13.00-17.00-ig, csütörtök: 9.00-
17.00-ig; péntek: 9.00-13.00-ig) várjuk szemé-
lyesen a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tatási Központban. (I., Attila út 89.) 
Érdeklõdni a 356-8363, 356-9599 telefon-
számokon lehet. Szeretettel várunk minden
szülõt és gyermeket a karácsonyi rendezvé-
nyünkre!

Karácsonyi est 
idõseknek
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat szeretettel meghívja az I. kerület idõs és
egyedülálló polgáraitkarácsonyi zenés mûso-
ros estjére 2012. december 22-én 16.00 órai
kezdettel a Telekom Rt. székházba (I.,
Krisztina krt. 55.). 
Jelentkezésüket 2012. december 10. és 2012.
december 14. között (hétfõ-csütörtök: 9.00-
16.00-ig, péntek: 9.00-13.00) várjuk szemé-
lyesen a Gondozási Központban (1013
Budapest, Attila út 8.). 
Érdeklõdni a 356-6584-es telefonszámon
(Gondozási Központ) is lehet. 
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Iroda

A homlokzat felújításán kívül a fûtést, a szellõztetést és a világítást is korszerûsítették a fürdõhöz tartozó épületekben

A Rudas fürdõ a rekonstrukció elõtt

Advent és karácsony közeledtével minden évben szakrális
hangulatú kiállítással várja látogatóit a Várnegyed
Galéria. December 6-án 18 órakor Kárpáti Tamás
Munkácsy-díjas festõ- és grafikusmûvész bibliai tárgyú ké-
peibõl nyílik tárlat. A mûvészt visszatérõ témájáról és tech-
nikájáról kérdeztük.
s Hogyan képes megragadni és képeken ábrázolni a Biblia vilá-
gát?

- Bár képeim témája a Biblia, sohasem konkrét története-
ket festek, inkább a Bibliából áradó szentséget, lelkiséget
szeretném megragadni. Számomra a mûvészet lényege,
hogy holt anyagból, az isteni teremtõ segítségével alkossak
mûveket. Egyfajta lelki fonálon kötõdöm a Bibliához. 
s Festményein az idõtlenség is tetten érhetõ, de középpontjuk-
ban mindig megjelenik valamely különös alak… 

- Figurális festõ vagyok, képeimen az alakok emberek, an-
gyalok, mitológiai és bibliai szereplõk vagy szentek.
s Milyen technikával dolgozik?

- Többnyire vászonra, fatáblára, enyvezett vászonra kerülõ
alapozásra festek. Mindenképpen olyan alapot választok,
ami magába szívja a festéket. Az emberek ma türelmetle-
nek, ezért a mûvészek a’la prima festenek. Én több réteget
hordok fel egymásra, ezek összessége adja a különleges ár-
nyalatokat.
s Képeinek többségébõl a meleg színek: sárgák és barnák árad-
nak…

- A színek az ember lelki világától is függenek. Gyakran al-
kalmazom a meleg narancsos, okkeres, zöldes árnyalatokat,
de elárulom, hogy a kiállításon lesznek meleg szürkében
megjelenõ fanyar alakok is. 

s Ön a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja és számos szakmai el-
ismerés mellett a Magyar Köztársaság érdemes mûvésze. Vajon
annak idején mesterei: Barcsay Jenõ és Sarkantyú Simon hogyan
indították el a pályáján?

- A mestereimtõl elsõsorban mesterségbeli tudást kaptam,
emberi tartást, a munka iránti alázatot tanultam.
s Gyakran megfordul a Vár környékén?

- A legnagyobb szerelemmel vagyok a Várnegyed iránt. Nem
csupán azért, mert itt a Nemzeti Galéria, de be kell valla-
nom, ha van egy szabad órám azt a Bástya sétányon töltöm.
Járok egyet és máris kipihentem magam. Tavaly a
Kapisztrán téren, a Városháza aulájában rendezhettem kiál-
lítást. Sosem felejtem el azt a gyönyörûséges felülrõl jövõ
fényt, ami a képeimre áradt. December 6-án a Várnegyed
Galériába térek vissza, ahol Kernács Gabriella mûvészettör-
ténész nyitja meg a kiállításomat.                                        Rojkó A.

LK

Új kiállítás a Várnegyed Galériában

Con Spirito

Kárpáti Tamás festõmûvész
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Jelentõsen szigorodtak a lakóházak közös tulaj-
donú helyiségeire vonatkozó tûzvédelmi szabá-
lyok, egy rossz helyre felszerelt virágtartó vagy a
szabad mozgást akadályozó ajtórács miatt akár
százezer forintot is fizethet a társasház. Érdemes
komolyan venni a rendelkezések betartását, az
ellenõrzést végzõ katasztrófavédelmi hatóság
ugyanis a szabálytalanság észlelése esetén mérle-
gelés nélkül köteles kiróni a bírságot. 

Szinte nincs olyan társasház, ahol a függõfolyosó-
kon és a lépcsõházban ne lennének virágok, eset-
leg néhány apróbb szekrény vagy székek.
Gyakoriak a rácsok is, a lakók biztonságuk érdeké-
ben elõszeretettel zárják le a lakásukhoz vezetõ kö-
zös tulajdonú épületrészeket. Ami évtizedekig ter-
mészetes volt, ma már nem biztos, hogy megenge-
dett, a legújabb tûzvédelmi szabályok értelmében
ugyanis a menekülõ útvonalakon, illetve a tûzol-
tók felvonulási területein tilos idegen tárgyakat el-
helyezni. A rendelkezéseket megszegõ társasház
komoly bírságra számíthat, az eljáró hatóság
ugyanis mérlegelés nélkül azonnal büntet: nincs
türelmi idõ, vagy figyelmeztetés, a bírság pedig a
szabálytalanságoktól függõen a milliós nagyság-
rendet is elérheti.

De lássuk, pontosan mit és hol tiltanak a tûzvédelmi
szabályok? 

Menekülési útvonalnak minõsülnek a lakóház
közös használatú folyosói, a lépcsõk, a lépcsõpihe-
nõk, az átjárók és közlekedõk, ezeket a tûzoltók
mozgása érdekében semmilyen formában nem
szabad elzárni vagy jelentõsen leszûkíteni. 
Utóbbi kitétel azt jelenti, hogy a járófelületre, il-
letve a padlótól mért 1,95 méter magasságig a fa-
lat is szabadon kell hagyni - tudta meg a
Várnegyed Molnár Bálint tûzoltó fõhadnagytól. A
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-
budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ka-
tasztrófavédelmi Hatósági Osztály vezetõje azt is
elmondta, hogy virágtartót csak akkor lehet elhe-
lyezni, ha az nem szûkíti le a menekülõ utat, nem
takarja el a hõ és füstelvezetõ nyílásokat, valamint
ezek nyitószerkezetét, a tûzcsapot és a szárazfel-
szálló vezeték csatlakozó pontjait. Ennek az az
oka, hogy tûz esetén a gomolygó füstben, a men-
tést végzõk könnyen beleütközhetnek egy szem-
magasságban a falból kilógó kaspóba vagy átes-
hetnek a folyosóra kirakott cipõs szekrényen. 

Mindebbõl az következik, hogy a folyosókon
alapesetben bútorokat vagy éppen kerékpárt is ti-
los elhelyezni. Jó tudni ugyanakkor, hogy ez alól

lehet felmentést kapni, a 28/2011. (IX.6) BM ren-
delettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat
575. § (4) bekezdése értelmében lakóépületek
közlekedõin, lépcsõházaiban éghetõ anyag akkor
tárolható, éghetõ burkolat akkor helyezhetõ el, ha
azt a tûzvédelmi hatóság engedélyezte. 

Azokon a folyosókon, lépcsõszakaszokon, köz-
lekedõkön, ahol menekülés nem történik, - ilyen a
zsákfolyosó vége - növény, babakocsi, kerékpár,
vagy más nem éghetõ tárgyak, lakásbejárat elõtt
lábtörlõ, a menekülési útvonal padlósíkjától mér-
ve legalább 1,95 m magasságban elhelyezett nö-
vény, a tûzvédelmi hatóság engedélye nélkül ki-
rakható, ha ezek nem nehezítik a tûzvédelmi be-
rendezések mûködtetését és láthatóságát.

Szintén a hatékony személy- és vagyonmentés
érdekében a folyosókon csak úgy szabad rácsos le-
zárást létesíteni, hogy az ne akadályozza a fali tûz-
csapok és porral oltók, a szárazfelszálló vezetékek
és a füstelvezetõként mûködõ, illetve a légután-
pótlást biztosító nyílászárók megközelítését, vala-
mint használatát. Akkor is szabálytalan a rács el-
helyezése, ha kinyitva zavarja a közlekedést, rálóg
a lépcsõpihenõre, illetve akadályozza a liftajtó
vagy más bejárati ajtó kinyitását. A folyosói rács-
nak ráadásul kézzel nyithatónak kell lennie. 

Ami a padlást illeti, itt éghetõ anyagot csak úgy
lehet tárolni, hogy ne akadályozza a tetõszerkezet
és a kémények elérését, egyúttal könnyen eltávo-
lítható legyen. Tetõtérben, szuterénben és pincé-
ben az úgynevezett „A” és „B” tûzveszélyességi
osztályba sorolt anyagok - oldószeres festék, lakk,
benzin és éghetõ gázok – egyáltalán nem tárolha-
tók. Ehhez hasonlóan garázsban és gépjármûtáro-
lóban éghetõ folyadékot és gázt tilos raktározni. 
Bár gyakorta elõfordul, a személygépkocsik és az

50 cm3 feletti motorkerékpárok kapualjban par-
koltatása szigorúan tilos, ahogyan az udvarba is
csak úgy szabad beállni, hogy a jármû legalább két
méter távolságra van a menekítésre szolgáló fal-
nyílás – ajtó, ablak - függõleges vetületétõl.
Lakóépületen belül ezek a gépjármûvek kizárólag
erre a célra épített és engedélyezett gépjármûtáro-
ló helyiségben tarthatók.

Más szabályok vonatkoznak ugyanakkor a gáz-
üzemû autókra: a cseppfolyós üzemanyaggal mû-
ködõ gépjármûvek a biztonsági szeleppel felszerelt
jármûvek kivételével nem parkolhatnak talajszint
alatti, jármû tárolására alkalmas tárolókban, ak-
nával, vízzár nélküli csatornaszemmel vagy pince-
lejárattal ellátott garázsban és olyan jármûtároló-
ban, amelybõl egy másik, nem megfelelõen szellõ-
zõ helyiség is nyílik. 

Sûrített földgáz üzemû jármûvel tilos beállni tö-
megtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez
közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellõzött te-
rekben, illetve ahol az átszellõzés el nem zárható
módon nem biztosított. 

Az I., II., III., XII. kerület területén tûzvédelmi
hatósági ügyekben a Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség (1035 Budapest, Vihar u. 3.)
jár el. 

A katasztrófavédelmi hatóság ellenõrzi a szabályok betartását

Százezrekbe kerülhet a folyosó lezárása

Dédszüleink ételeivel, a paraszti gasztronómia kedvelt fogásaival és szá-
mos kevésbé ismert, lassan elfelejtett magyar ételkülönlegességgel várja a
hamisítatlan hazai ízekre vágyó vendégeket a Budai Vigadó szomszéd-
ságában megnyílt Tradíció étterem. A helyszínválasztás nem véletlen, a
Vigadóban mûködõ Hagyományok Háza ugyanis a szakmai háttér biz-
tosításával járul hozzá a kulturális programoknak, fõzõtanfolyamoknak
és kiállításoknak is otthont adó vendéglõ sikeréhez. 

Hogy a mindennapok ételei, az egyszerû falusi fogások is lehetnek igazi
ínyencségek, arra bizonyíték a Corvin téri Tradíció vendéglõ kínálata, mely
együttmûködve a szomszédos Hagyományok Házával, a Kárpát-medence

paraszti konyháját helyezi elõtérbe. Az éttermet hivatalosan is megnyitó
Kelemen László arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai magyar konyhában
alig jelennek meg a hagyományos paraszti gasztronómia elemei, ezért dön-
tött úgy a Hagyományok Háza, hogy szakmai támogatásával segíti a ven-
déglõt. „Egy hosszabb folyamat végére teszünk most három pontot, ami azt
jelenti, hogy az igazi munka csak most kezdõdik. Egy olyan vendéglátóhe-
lyet szeretnénk ugyanis létrehozni, mely rövid idõn belül megkerülhetetlen
része lesz Budapest gasztronómiai kínálatának” – fogalmazta meg a követ-
kezõ idõszak céljait a Hagyományok Háza fõigazgatója. Hozzátette: az ét-
termi szolgáltatások mellett kulturális programok szervezésében is gondol-
kodnak, így tematikus hetekkel, gasztronómia kurzusokkal, fõzõtanfo-
lyamokkal is várják majd a vendégeket. 

A napjaink legtöbb kérdésére is használható válaszokat adó paraszti kul-
túra újrafelfedezésének egyik legegyszerûbb módja a népi gasztronómia
megismerése – emlékeztetett Sándor Ildikó néprajzkutató. Mint a
Hagyományok Háza munkatársa elmondta, a földmûvelõ ember elsõsor-
ban mindig abból fõzött, ami éppen megtermett, hiszen ezek a termények
voltak a legegészségesebbek és persze a legolcsóbban beszerezhetõk: a friss
csalán a krumplilevesbe, a rántottába és a húsételekbe is belekerülhetett.
Alapvetõen egyszerû ételeket készítettek, ezt azonban számtalan módon
variálták. A paraszti konyha sajátossága, hogy a jeles napokhoz különleges
ételek, ízek és illatok társultak, amelyek segítenek megélni a hétköznapok
és az ünnepek ritmusát.

„A Tradíció vendéglõ azért is rendhagyó vállalkozás, mert az eredeti fel-
mutatása mellett lehetõséget ad a népi gasztronómia újrafogalmazására.
Vállalt feladatának tekinti, hogy kínálatában érvényesítse a néprajzi látás-
módot, a paraszti konyhát úgy, hogy az ételek a mai modernnek nevezett
táplálkozási elvárásoknak is megfeleljenek” – hangsúlyozta Sándor Ildikó,
aki szerint a népi ételeket legalább annyira divatossá lehetne tenni, mint sok
más ország konyháját. 

Minderre garancia a konyhafõnök Bozóki János, aki a legjobb hazai étter-
mek mellett, szakmai ismereteit Spanyolországban, Izraelben, az Egyesült
Államokban, Hollandiában is bõvítette. Az étlapon a hagyományos ételek
(mint például a padlizsánkrém, a csorbaleves, a toros káposzta, a harcsapap-
rikás, a szilvásváradi pisztráng, a karikás béles) kísérõjeként többek között
szörpök, kézmûves magyar sörök, pálinkák és hazai borok szerepelnek. 

A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy a
szabályok megszegése tûzvédelmi bírságot von maga
után, ennek mértéke a menekülésre szolgáló kijárat
leszûkítése esetében 60-100 ezer forint kijáraton-
ként, ami akár a háromszorosára is emelkedhet, ha
az akadályt önerõbõl nem lehet eltávolítani.
Amennyiben a menekülõ utakon engedély nélkül
kihelyezett éghetõ anyagok vannak, közlekedõn-
ként 60-100 ezer forintot fizethet a társasház.
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Véradás az I. kerületben
Adj vért és ments meg három életet! A Magyar
Vöröskereszt Fõvárosi Szervezete nyilvános véradást
szervez ddeecceemmbbeerr 44--éénn  99--ttõõll  1133  óórrááiigg  az Országos
Széchényi Könyvtárban (Budavári Palota, F épület).Ha
Ön egészséges, elmúlt már 18, de még nem töltötte be
a 60. életévét és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány
(lakcímkártya) és TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Magyar Vöröskereszt

Iskola-hívogató
A nyolc évfolyamos Kosztolányi Dezsõ Gimnázium a
2013/2014. tanévre is várja a tehetséges negyedikes
jelentkezõket. Az iskola felkészít a kétszintû érettségi-
re. Olyan széles körû mûveltséget nyújt, amely segíti a
továbbtanulást, az érettségi utáni szakmaválasztást és
a munkába állást. Buda szívében, rendkívül jó közleke-
dési feltételekkel rendelkezõ intézmény, melyet a ma-
gyar történelem és irodalom eseményeinek hangulata
veszi körül. Jelentkezés: 2013. február 15-ig. SSzzüüllõõii  ttáá--
jjéékkoozzttaattóó  éérrtteekkeezzlleett::  22001122..  ddeecceemmbbeerr  33..  1177..0000  óórraa  ééss
22001133..  jjaannuuáárr  1144..  1177..0000  óórraa..  Ingyenes elõkészítõ foglal-
kozások idõpontja: 2012. dec. 8., 2013. jan. 5., 12., 26.,
febr. 2., 9., 16., 23. 9.00-11.00 óráig. Információ: tele-
fon 375-2282, titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu,
www.kosztolanyigimnazium.hu

Idén is segít a Segítõ Vásár
A „Segítõ Vásárlás” egyfajta mozgalom, amelyet ha-
gyományteremtõ szándékkal hívott életre az Emberi
Erõforrások Minisztériumának Szociális Államtitkár-
sága. Elsõdleges célja, hogy bemutassa azokat a több-
ségében kézzel gyártott magyar termékeket, amelye-
ket olyan megváltozott munkaképességû és fogyaté-
kossággal élõ dolgozók készítenek, akik évek óta ki-
váló minõségû, külföldön is kelendõ termékeket állí-
tanak elõ. Egy egész hétvégén keresztül, ddeecceemmbbeerr  88--
áánn  ééss  99--éénn,,  ddéélleellõõtttt  1100..3300--ttóóll  eessttee  ffééll  hhaattiigg  lehet néze-
lõdni és vásárolni. Szinte felsorolni is nehéz, mi minden
kapható a standoknál: díszpárnák, díszdobozok, tás-
kák, pénztárcák, cipõk, ruhák, fából készült játékok,
fonott kosarak, konyhai kesztyûk. Aki kilátogat a vá-
sárnak otthont adó MMiilllleennáárriissrraa, számtalan színvona-
las  kísérõprogramban lehet része. Fellép többek kö-
zözött a Kaláka Együttes, Muri Enikõ, Krizbai Teca és
Kocsis Tibor. Bõvebb információ: www.segitova-
sarlas.hu 

Filléres könyvvásár
December 1-én fillérekért lehet mindenféle könyvhöz
hozzájutni a városmajori kistemplomban (1122
Budapest, Csaba u.5.). Az évenként visszatérõ, hagyo-
mányos használtkönyv-vásár 17 órától 19.30-ig lesz
nyitva. További felvilágosítás a  355-9109 telefonszá-
mon kérhetõ.

Mozgássérültek klubnapja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapja de-
cember 4-én 15 órakor lesz a Budavári Mûvelõdési
Házban. (I., Bem rkp. 6.) 

RRöövviiddeenn

Megnyílt a Tradíció vendéglõ

Hagyomány és gasztronómia
Az év levéltára
A Nyitott Levéltárak rendezvénysorozat ré-
szeként került sor a Magyar Levéltárosok
Egyesülete által idén alapított az Év levéltára
díj átadására a Budai Várban. A magas
szakmai kitüntetést elsõként Budapest Fõvá-
ros Levéltára nyerte el.

Mint dr. Á. Varga László a díjátadó ünnepsé-
gen elmondta, a fõvárosi levéltár életében fon-
tos állomás a kitüntetés, hiszen visszaigazolása
annak, hogy az intézmény jó úton jár. A fõigaz-
gató úgy látja, hogy a díj annak a közösség érde-
kében kifejtett munkának az elismerése, mely-
nek egyik fontos eleme a nyitott levéltárak
program. A kezdeményezés lényege, hogy a la-
kosság betekintést nyerhet az intézmények mû-
ködésébe, ezzel aktív részese lehet a levéltári
munkának. Hasonlóképpen nyilatkozott
Tyekvicska Árpád, a Magyar Levéltárosok
Egyesületének elnöke, aki szerint a díj a levél-
tárban folyó kultúramegõrzõ és jövõépítõ tevé-
kenység megerõsítése, értékmérõ, melyre büsz-
ke lehet minden intézmény. 

Mindehhez Hammerstein Judit helyettes ál-
lamtitkár annyit fûzött hozzá, hogy a levéltáros-
ok láthatóan tisztában vannak a paradigmavál-
tás szükségességével. Azzal, hogy az intézmények-
ben õrzött kincseket mindenki számára elérhe-
tõvé kell tenni. Nyitott, élõ és nem „poros” levél-
tárakra van szükség, olyanokra, melyek szórakoz-
tatva tanítanak, erõsítik bennünk a történelem-
tudatot, az együvé tartozás érzését, ezáltal egyfaj-
ta ország- és várostörténeti mûhelyként mûköd-
nek. Hogy erre valóban igény van, azt a lakosság
fokozott érdeklõdése már bebizonyította – húz-
ta alá a helyettes államtitkár.  Hozzátette: a ma-
gyar levéltárak az utóbbi évtizedek legnagyobb
szabású szervezeti átalakulásán mennek át,
amelynek végén az egész hálózat megújul.
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A Várgondnokság Nonprofit Kft. és a Budavári
Önkormányzat kiírta a Várbazár rekonstruk-
ciójára és a kapcsolódó közlekedési fejlesztésekre
szóló közbeszerzési eljárást. A munkálatok költ-
sége nem haladhatja meg  a 8,16 milliárd forint
plusz áfát, a kivitelezést 2013. február 1-ig kell
megkezdeni, az átadás határideje 2014. márci-
us 30.

Rendkívül szigorú követelményeket fogalmaz
meg a Várbazár rekonstrukciójára és az ehhez
kapcsolódó közlekedési fejlesztésekre nemrégi-
ben meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás: töb-
bek között kimondja, hogy csak olyan cégek ad-
hatnak be pályázatot, amelyeknek az elmúlt há-
rom évben legalább 15 milliárdos nettó árbevéte-
le volt, továbbá megfelelõ tapasztalattal rendel-
keznek a mélyépítés, a mûemlékvédelem és épü-
letrekonstrukció, valamint a mélygarázsépítés te-
rületén. Mivel a Várbazár rekonstrukcióját ko-
rábban a kiemelt beruházások közé sorolta a kor-
mány, az építkezés megkezdéséhez szükséges ha-
tósági engedélyeket gyorsított ütemben adják ki.
Ennek is köszönhetõ, hogy a kiírás szerint a mun-
kálatokat legkésõbb jövõ év február elsejéig meg
kell kezdenie a közbeszerzési eljárás gyõztesének,
míg az átadás határideje 2014. március 30. Ennyi
idõ áll rendelkezésre a meglévõ Ybl-féle épületek
mûemléki rekonstrukciójára, egy földalatti 1500
négyzetméteres rendezvényterem és egy három-
szintes mélygarázs kialakítására, a közlekedést se-
gítõ mozgólépcsõ és a palotához vezetõ liftek be-
építésére, valamint a várfal körüli sétány elkészí-
tésére.

Az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges régé-
szeti feltárás második üteme – 1998 és 2000. kö-
zött már dolgoztak a területen a Budapesti

Történeti Múzeum szakemberei - már a nyáron
megkezdõdött, erre azért volt szükség, hogy az
építési terveknek megfelelõen kijelölhetõek le-
gyenek a késõbbi régészeti beavatkozások helyszí-
nei. Két nagyobb ásatás zajlott, a déli oldalon tö-
rök kori védõmûveket, az ostromra utaló ágyúgo-
lyót és egy temetkezés maradványait találták meg
a régészek, míg az északi részen – korábban itt egy
XVI-XVIII. századi ágyúöntõ mûhely maradvá-
nyai is elõkerültek - többek között egy Zsigmond,
király idejébõl származó gazdasági épület nyoma-
ira és különbözõ kerámiatöredékre bukkantak. 

Jelenleg is folynak a munkálatok, igaz ezúttal nem
a régészek munkálkodnak, hanem a Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. megbízásából a kortinafal
mellvédjeinek visszabontása és a fal megerõsítése
zajlik. A keleti rész már korábban elkészült, az itt
kialakított új lépcsõsoron a Várhoz lehet feljutni.  
Fontos építkezésrõl van szó, hiszen a tervek sze-
rint a kortinafal déli oldalán található fedett
Vízhordó lépcsõfolyosó tetején halad majd a ter-
vezett mozgólépcsõ, mely a kazamataalagút fölé, a
vári teraszokhoz szállítja a Várbazár közönségét. 

-pp-

Meghirdették a közbeszerzési eljárást

Épülhet a Várbazár 

Kiemelt figyelmet fordít a kerület parkjainak, játszótereinek, illetve ki-
sebb-nagyobb zöldterületeinek rendjére az önkormányzat, amely folya-
matos karbantartással, növények és pihenõeszközök telepítésével igyek-
szik szebbé, komfortosabbá tenni a lakókörnyezetet. 

Az év tizenkét hónapjában zajlanak a kerületi kezelésû közterületeken a
park- és fasorfenntartási, valamint növényvédelmi munkák. Ennek kereté-
ben az utóbbi idõszakban a fák, cserjék szokásos rend szerinti ültetése mel-
lett, a napos játszóterekre, többek között a Donáti utcába és a Bérc utcába
kellemes árnyékot adó, nagyméretû növényzetet, elsõsorban kõrist ás hárst

ültettek. Megkezdõdött a játszóeszkö-
zök felújítása is, a Naphegy téren és a
Donáti utcában rugós játékokat, míg a
Mária téren egy új hintát szereltek fel.
Utóbbi helyszínen, valamint az Aladár
utcai játszótéren a balesetveszélyes ál-
lapotokat is megszüntették. 

Pótolták a fasorok hiányosságait, a
Palota útra, a Lovas útra és a Szirtes
utcába – a játszóterekhez hasonlóan -
három-négy méteres példányok ke-
rültek. Újratelepítették az Alagút te-
tején a cserjesort, a növények egészsé-
ges fejlõdését a felújított csepegtetõ
öntözõrendszer biztosítja.

Az önkormányzat gondot fordít a
padok állapotára is, novemberig közel
száz utcabútor felújítására került sor,
ebbe a törött lécek pótlása mellett az
öntöttvas elemek és a lapok újrafesté-
se is beletartozott. A kerület több pontján, többek között az Alagút tera-
szon és a Donáti utcai játszótéren a régi mûköves padokat Schönbrunn tí-
pusúakra cserélték, illetve a Margaréta teraszon új székeket is kihelyeztek. 

Befejezõdött az õszi virágosítás is, az önkormányzati tulajdonú ágyásokba
közel nyolcezer, különbözõ színû árvácskát, illetve mintegy kétezer darab tu-
lipánt ültettek. Utóbbiak, az árvácskák tavaszi elvirágzása idején bújnak
majd elõ az ágyásokból, biztosítva ezzel a folyamatos virágtakarót.

A lakók kérésére idén ismét megtartották a gallyaprítási programot,
amelynek keretében elõzetes idõpont egyeztetést követõen a kertekben, ma-
gánterületeken összegyûjtött és a házak elé kihelyezett ágakat, gallyakat az
önkormányzattal szerzõdött parkfenntartó vállalkozás emberei a helyszínen
ledarálták. Idén majdnem negyven társasház vette igénybe az ingyenes szol-
gáltatást, többen a darabolással keletkezett mulcsot is visszakérték. Az elsõ-
sorban a fák köré, illetve ágyásokba szórható darálék egyébként nem csupán
dekorációs kellék, hiszen rendkívül jó talajtakaró, ami vízzáró réteget képez
és meggátolja a gyomok kifejlõdését.

Szépülõ zöldfelületek

A beruházási területen jelenleg az elõkészítõ munkálatok folynak

A tervek szerint év végén lezárul az újonnan kiala-
kított vári behajtási rendszer mûködésének teszt-
idõszaka, egyúttal üzembe helyezik a Dísz téren
és a Palota úton a buszoknak kialakított le- és fel-
szálló hely közelében elhelyezett díjfizetõ auto-
matákat. Ennek köszönhetõen várhatóan meg-
szûnnek a kiléptetõ sorompónál idõrõl-idõre
elõforduló torlódások, hiszen a fizetõövezetben,
azaz a Hunyadi János úton, a Dísz téren és a
Színház utcában egyébként szabályosan parkoló
jármûvek az áthaladás elõtt ki tudják egyenlíteni
a várakozási díjat.

Mint lapunk megtudta, a be- és kiléptetõ ka-
pukhoz újonnan telepített rendszámfelismerõ
kamerák beváltották a reményeket. Legnagyobb
elõnye, hogy a vári lakosoknak, illetve az enge-
déllyel rendelkezõknek a kapuknál nem kell elõ-
venniük mágneskártyájukat, a számítógép

ugyanis felismeri a jármû rendszámát és kinyitja
a sorompót. 

Ha a behajtásnál bármilyen problémát tapasz-
talnak, kérjük, hogy a terminálokon elhelyezett
nyomógomb segítségével lépjenek kapcsolatba a
diszpécserekkel és tájékoztassák õket az esetlege-
sen észlelt problémáról. A Diszpécserszolgálatot
telefonon is hívhatják, a +36-20-57-59-353-as te-
lefonszámon.

Bár a vári sorompók alapvetõen a rendszámfel-
ismerés alapján mûködnek, a behajtási engedély
mellé továbbra is mágneskártyát kapnak a lakók.
Ez azonban kizárólag a megadott rendszámmal
együtt érvényes, azaz hiába adja valaki kölcsön a
kártyát, más autó elõtt a sorompó nem fog fel-
nyílni. Az ezévi kártyák január 31-ig érvényesek, a
jövõ évre szóló engedélyek kiadásáról az önkor-
mányzat tájékoztatja majd a lakókat. 

Végéhez közeledik a próbaüzem

Felszerelték a vári fizetõ automatákat 

Csõdegyezséggel 
menekülhet meg 
a Rác fürdõ? 
Akkor lehetne elkerülni a Rác fürdõ beruházó-
jának felszámolását, ha sikerülne megkötni a
csõdegyezséget – mondta el sajtótájékoztatóján
György István fõpolgármester-helyettes. A fõvá-
rosi politikus arról számolt be, hogy az egyezség-
re januárig van lehetõség, mivel addig tart a Rác
Nosztalgia Kft. csõdvédelme. „Valamennyi fél
akkor járna a legjobban, ha a csõdegyezséget si-
kerülne megkötni, mert akkor ki lehetne fizetni
a beszállítókat, a Magyar Fejlesztési Bank a pén-
zéhez jutna és az egész beruházás megmenekül-
ne” – jelentette ki György István, aki szerint ha
nem jön össze a megállapodás, évekig tartó pe-
reskedés kezdõdhet és egy ellenõrizhetetlen fo-
lyamat indulhat meg, amelynek a végsõ vesztese
az állam és a fõváros lehet.

Az MTI adott hírt arról, hogy a Kormányzati
Ellenõrzési Hivatal feljelentése alapján ismét
nyomozás indult a Rác fürdõ felújításának
ügyében. A gyanú szerint a Rác fürdõ felújításá-
ra a Magyar Fejlesztési Bank 2005-ben – a véle-
ményezõ testületek aggályai ellenére – fedezet
nélkül nyújtott több mint hatmilliárd forint hi-
telt. A pénzt a beruházásra létrehozott, 75 szá-
zalékban magántulajdonú Rác Nosztalgia Kft.
vette fel, ám az csõdbe ment, a fõváros pedig
nem talált olyan üzemeltetõt, amely vállalta
volna a hitel törlesztését. 

A kialakult helyzet miatt a felújított fürdõ az-
óta sem mûködik. A büntetõeljárás lefolytatá-
sára a Budapesti Rendõr-fõkapitányság
(BRFK) gazdaságvédelmi fõosztályát jelölték
ki. A fürdõ felújításával kapcsolatban a BRFK-
n szintén hûtlen kezelés miatt 2009-ben már
indult nyomozás, azt azonban bûncselekmény
hiánya miatt tavaly szeptemberben megszün-
tették. -d-

Õszi kerámiacsodák 
Fontosnak tartja a gyermekek mûvészeti ne-
velését és a példamutatást a Budavári Álta-
lános Iskola, ahol ismert mûvészek közremû-
ködésével rendszeresen szerveznek kiállításo-
kat. Ezúttal Bedõ Bea keramikus hozta el
munkáit a budavári diákoknak, akik így
testközelbõl tapasztalhatják meg, hogyan lát-
ja a világot, a növényeket és állatokat egy iga-
zi mûvész. 

Bedõ Bea tulajdonképpen hazatért, hiszen
jól ismeri a Budavári Általános Iskolát, két fia
egykor ennek az intézménynek a padjait kop-
tatta – fedte fel a mûvész és az iskola kapcsolatát
a kiállítást megnyitó Zsombori Erzsébet. A kép-
zõmûvész elmondta, hogy Bedõ Bea az önkife-
jezés egyik lehetõségét az agyagban találta meg,
munkái letisztultak, tele vannak élettel. Szíve-
sen formáz virágokat és állatokat, kedvencei a
mostani kiállításon is látható különbözõ levél-
motívumok, valamint a szépséges aranyhalak
és pillangók. 

Csupa olyan a szemnek tetszõ, szerethetõ
tárgy, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
az iskolások kedvet kapjanak a mintázáshoz és
a mûvészetekhez, sõt akár már karácsonyra ha-
sonló alkotásokat készítsenek szeretteiknek –
hangsúlyozta Zsombori Erzsébet, akinek kö-
szöntõjét Dévai Nagy Kamilla zenéje tette tel-
jessé. 

Somogyország üzenetét hozta el a Budavári
iskolába Simon László, azét a  megyéét, ahon-
nan Bedõ Bea is származik. „Már gyermekkorá-
ban dolgozott az agyaggal, környezetében min-
denki tudta, hogy egyszer képzõmûvész lesz be-
lõle. Õ pedig nem okozott csalódást, tehetségét
szorgalommal párosította és elérte célját.
Olyan mûvésszé vált, aki példa lehet mindnyá-
junk számára” – jellemezte Bedõ Beát a
Somogyiak Baráti Körének elnöke. 

A kiállítás december 15-ig tekinthetõ meg a
Budavári Általános Iskolában.

Gyûjtõzsák 
a zöldhulladéknak
A környezetvédelmet szolgálja az
FKF Zrt. logójával ellátott zöldhulla-
dék gyûjtõzsák osztás, amelybõl
ezúttal ötöt kaphatnak ingyenesen
a társasházak. Az igényléseket a
készlet erejéig a 458-3073-as tele-
fonszámon fogadják. A kukák mellé
kirakott mûanyagzsákokat az FKF
Zrt. ingyenesen elszállítja. A zsá-
kokba kizárólag kerti hulladék, avar
és kisméretû ágak, valamint száraz
termések kerülhetnek, ellenkezõ
esetben nem szállítják el. A na-
gyobb faágakat legfeljebb egyméte-
resre kell darabolni és a zsákok
mellé tenni. 

A lakók kérésére idén is szerveztek ingyenes gallyaprítást
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210 éves a nemzeti könyvtár
1802. novemberében írta alá I. Ferenc azt az
alapító okiratot, amelyben Széchényi Ferenc fo-
lyamodványának megfelelõen engedélyezte a
gróf könyvgyûjteménye nemzetnek történõ ado-
mányozását és nyilvánossá tételét.  Ekkor jött
létre nemzeti könyvtárunk. Ebben az évben ün-
nepeljük a könyvtár alapításának 210. évfor-
dulóját, amelynek tiszteletére november 27-én
egész nap ingyenes programokkal várják az ér-
deklõdõket.

Patriae Sacrata Anno 1802 – 1802-ben a hazá-
nak szentelve címmel rendezett kiállításon rit-
ka kéziratokat mutatnak be, a jelentõs korabeli
írók, tudósok, politikusok eredeti kézírásai között
VII. Pius pápa Széchényi Ferencnek írott latin
nyelvû és a 12 éves Széchényi István atyjának írott
magyar nyelvû levelének autográfját. Bemutatják
továbbá Széchényi Ferenc jeles utódait, akik poli-
tikai-közéleti, írói vagy mecénási tevékenységük-
kel emelkedtek ki a család 19-20. századi történe-
tében. Széchényi-leszármazottak is megtisztelik a
megnyitót jelenlétükkel, egyikük, gróf Hoyos
Imre fogja a Széchényi-emlékfalat felavatni.(meg-
nyitó: 15.30 órakor)

Ehhez kapcsolódóan mutatják be 16 órakor a
„Levélben értesítsen engem” címû, az alapítás
210. évfordulójára készült ünnepi kötetet, amely
a nemzeti könyvtár létrejötte alkalmából gróf
Széchényi Ferencnek írott korabeli köszöntõleve-
lekbõl ad gazdag válogatást a hazai és külföldi kul-
turális-tudományos és politikai élet meghatározó
személyiségeitõl, a Széchényi Ferenc mecénási te-
vékenységét bemutató tanulmány kíséretében. A
gazdagon illusztrált kiadvány közel száz magyar
nyelvû illetve magyar fordításban közreadott kor-
társi levéllel Batsányi Jánostól Csokonai Vitéz
Mihályon, Tessedik Sámuelen át Virág Benedekig
Széchényi gróf kiemelkedõ hazafias tettének állít
emléket, s egyben az 1800 körüli Magyarország
kulturális keresztmetszetét is nyújtja. 

Az alapítási évfordulón minden évben megrende-
zik az OSZK Tudományos Ülésszakának elsõ
paneljét is,  amelynek keretében idén a könyvtár új
különgyûjteményeként mûködõ 1956-os Intézet
– Oral History Archívum  munkatársainak elõ-
adásai hallhatók 11-15 óráig.  

Nem feledkeznek meg a könyvtár egykori mun-
katársairól sem: Nemzedékek kézfogása cím-
mel immár hagyománnyá lett program keretében
adják át a tapasztalatokat és a tudást a régi kollé-
gák az újaknak 13-15 óráig. Idén a hagyomány
megõrzése és az elõremutató újítások, a folyama-
tosság jegyében szervezték meg a találkozót.
Somkuti Gabriella könyvtártörténész  a nemzeti
könyvtár 210 éves történetérõl mesél, de a jövõt
meghatározó ELDORADO-projektrõl is szó esik.

17 órakor az ünnepi eseményeket az év eleje óta
nagy sikerrel havonta megrendezett irodalmi-kul-
túrtörténeti programsorozat, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával létrehozott KönyvTÁRlat

zárja. Múzsák és szentek címmel kínálnak az iro-
dalomtörténeti korszakokat is áttekintõ, különle-
ges szellemi csemegéket bemutató elõadásokból
és ezeket mindig kiegészítõ mûvészi produkciók-
ból felépített különleges, komplex ismeret-és él-
ményszerzési lehetõséget az érdeklõdõknek. A kó-
dexek világa és a reneszánsz után ebben a hónap-
ban Budavári disputára és ünnepi hangver-
senyre kerül sor. A 16-17. századba kalauzolják a
résztvevõket: a külföldön járó és tanuló (peregri-
nus) magyar diákok nyelvi-kulturális tapasztala-
tainak megjelenése a hazai viszonyok között - és
adott esetben pajzán, rendhagyó kalandjaiknak le-
írása - több száz év távlatából is izgalmas. 

Az estet 18.30-kor az Orfeo Zenekar barokk
koncertje (Carissimi, Purcell, Händel mûveibõl)
teszi feledhetetlenné.

A nap folyamán valamennyi program és kilenc ki-
állítás díjmentesen látogatható, és több alkalommal
sor kerül könyvtári körsétákra és tárlatvezetésekre is.

Ezen a napon a beiratkozni szándékozók féláron
válthatnak olvasójegyet, illetve a könyvtár díjmentes
napi jeggyel is látogatható. Az ajándékboltban a ki-
állítási katalógusok és egyéb kiadványok kedvezmé-
nyesen vásárolhatók meg. A programok egy részén a
résztvevõk száma korlátozott, ezért kérik az érdeklõ-
dõk elõzetes jelentkezését – megjelölve, mely progra-
mokat választják – a pr@oszk.hu címre. További
információ: www.oszk.hu                                                 -a-

A kézmûves kiállítás és vásár, valamint a gaszt-
ronómiai kalandozások mellett idén igazi újí-
tásokkal várják a látogatókat a 14. budapesti
karácsonyi vásárra. November közepétõl két
színpadon is szórakoztatják a vendégeket, de
ritka látványosság készül a Gerbeaud-házra is.
Varázskert, adománygyûjtés, közös éneklés, ta-
lálkozás az igazi finn Mikulással és további iz-
galmas programokkal várják a vendégeket a
Vörösmarty téren. 

Az Európai városok karácsonyi vásárainak min-
tájára megálmodott rendezvény egyszerû kira-
kodó vásárként indult útjára, s az eltelt tizenhá-
rom esztendõ alatt Európa egyik legnépszerûbb
ünnepi rendezvényévé nõtte ki magát. A népi
hagyományok közvetítésére, valamint a magyar
kézmûvesség bemutatására idén 122 különbözõ
árusító helyet, látványmûhelyt alakítottak ki a
kékfestõtõl a bõrdíszmûvesig, a fajátéktól a kerá-
miáig.

A vásár egyik legnagyobb vonzereje a gasztro-
nómia. A sétálás alatti csipegetést lehetõvé tevõ
vásári finomságok mellett a magyarországi ün-
nepi szokásoknak megfelelõ fogások is megkós-
tolhatóak, mint például halételek, töltött ká-
poszta, libamáj, de töretlen a népszerûsége a kü-
lönleges, világszerte ismert édességnek, a kürtõs
kalácsnak is. A különleges megjelenésû, kortárs
hangulatú étkezõtõl, a klasszikus kolbászos
standig változatos ételkínálattal várják a vendé-
geket. Mangalica kocsonya, sparhelten sült le-
pény, sült gesztenye, téli italpult punccsal, for-
ralt borral, kürtõs kalács, és további izgalmas
ízekkel lepik meg a látogatókat. A kifejezetten
erre az alkalomra tervezett karácsonyi bögréket,
idén, három mintával és két színben vásárolhat-
ják meg az érdeklõdõk. Mind a hat típust meg-
találhatjuk az összes forró italt kínáló pavilon-
nál. A vásárlás nem kötelezõ, de a bögre nem
visszaváltható. 

Újdonság, hogy idén 2 színpadon is szórakoz-
tatják a közönséget, ahol naponta 17-20 óra kö-
zött énekmondók, nép-, jazz-, utca- és világzené-
szek, táncház, valamint hétvégenként délelõtt
bábszínház lesznek mûsoron. Egy ritka látvá-
nyossággal is készültek. A Café Budapest
Kortárs Mûvészeti Fesztivál kiemelt eseménye-
ként megrendezett, Paint Up! Visualpower vir-
tuális épületfestõ verseny közönségdíjasai, a
Mûcsarnok után most a Gerbeaud-ház 1000
négyzetméteres homlokzatára tervezett „épület-
mozgató” animációkkal kápráztatják el a közön-
séget, amit november 30-tól december 23-ig na-
ponta 17, 18, 19 és 20 órakor mutatnak be.

A Karácsony fõszereplõi a gyerekek. Számuk-
ra egy egész Varázskertet hoztak létre, ahol fû-
tött játszóházban készíthetnek mézeskalácsot,
vagy természetes alapanyagú karácsonyfadíszt,
és ajándékokat. A játszóház ingyenes, ahol szer-
vezett kézmûves foglalkozásokon vehetnek
részt hétköznapokon 14–18 óra között, hétvé-
gén pedig 10–13, valamint 16–19 óra között a
gyerekek.

December 6-án ide is eljön a Mikulás, aki egye-
nesen Finnországból érkezik, és várja majd az ér-
deklõdõket a Mikulásgyár faházában 15 és 16
óra között. A nap további részében pedig a ma-
gyar mikulás várja ajándékokkal a kicsiket és na-
gyokat egyaránt.

Idén nem csak a Hõsök terén fogadják a
Mikulásgyár önkéntesei az adományokat, ha-
nem a Vörösmarty téren is. Az ország legna-
gyobb karitatív akciójának faházában ajándéko-
kat is vásárolhatunk szeretteinknek, kiváltképp,
ha nyitottak a kreatív meglepetésekre, mivel itt
kapható a „Kívánságpor” vagy a „Szeretet Íze”,
avagy a Mikulásgyár saját teája, díszdobozva cso-
magolva. Az ezekbõl a vásárlásokból befolyó be-
vételeket a Mikulásgyár mûködésére használják
fel. A Mikulásgyár 2011-ben félmilliárd forin-
tot is meghaladó értékben gyûjtött adományt, és
ezzel 257 ezer rászorulónak segített Magyaror-
szágon. 

Megnyílt a budapesti karácsonyi vásár 

Közönségtalálkozó a 
Péreli-Tolcsvay házaspárral
A közönség nnoovveemmbbeerr  2299--éénn  1177  óórraakkoorr személyesen
is találkozhat a Péreli Zsuzsa - Tolcsvay László mû-
vészházaspárral. Tolcsvay László a Várnegyedben nõtt
fel, a Budavárért Emlékérem tulajdonosa, Péreli
Zsuzsa pedig éveken keresztül a Budapesti Történeti
Múzeum restaurátoraként dolgozott. A textilmûvész
valamennyi alkotásáról személyes kötõdéssel és sze-
retettel szól, épp úgy, ahogy a zeneszerzõ saját dalairól
és színpadi mûveirõl. A mûalkotások és a kulisszatit-
kok is szóba kerülnek majd november 29-én, a
Várnegyed Galériában. (I. ker., Batthyány u. 67.) A
rendezvény ingyenes.

Örkény-nap a Széchényi könyvtárban

Az Örkény István születésének 100. évfordulója alkal-
mából nnoovveemmbbeerr  2266--áánn Örkény-napot szervez az
Országos Széchényi Könyvtár. A nap kiemelkedõ ren-
dezvénye lesz az író Macskajáték címû világhírû drá-
májából készült AA  SSzzkkaallllaa  lláánnyyookk  ccíímmûû  eellõõaaddááss –
Béres Ilona és Tordai Teri szereplésével – a könyvtár
dísztermében 18.00 órakor. Az elõadás ingyenes! 

Délelõtt 10 óra és 13 óra 30 perc között az
Országos Örkény Prózamondó Verseny hét területi
versenyébõl az országos döntõbe jutott 21 diák méri
össze tehetségét a Mácsai Pál vezette zsûri elõtt a
könyvtár dísztermében. A verseny nyilvános, amelyre
szeretettel várnak mindenkit. Az eredményhirdetés
15 órakor lesz. 

Novemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001122..  nnoovveemmbbeerr
2277--éénn  1177  óórraakkoorr  az I. kerületi Házasságkötõ Terem-
ben (Úri u. 58.) Komoly dolgokról komolyan - Komoly
beszélgetés két komoly polgárral. Vendégek: Fábry
Sándor magyar értelmiségi és Takler Ferenc
magyar borász. Házigazda: Szigethy Gábor.

Karácsonyi vásár a Hagyományok Házában
Idén ddeecceemmbbeerr  77--éénn  1133––ttóóll  1199  óórrááiigg  ééss  88--áánn  1100––ttõõll
1188  óórrááiigg  rendezik meg a szokásos ünnepváró kiad-
vány- és kézmûvesvásárt a Budai Vigadóban (I.,
Corvin tér 8.) Értékes és egyedülálló néprajzi kiadvá-
nyokat, tánc-DVD-ket és CD-ket kínálnak nagy ked-
vezménnyel az érdeklõdõknek. Emellett népi iparmû-
vészek és kézmûvesek szemet gyönyörködtetõ por-
tékái közül is válogathatnak a vásárlók, a Hagyomá-
nyok Háza elõadásaira pedig 40 százalékos kedvez-
ménnyel válthatnak jegyet a vásár ideje alatt.

A Hagyományok Háza kisiskolások számára meg-
hirdetett rajzpályázatának legsikerültebb alkotásaiból
pénteken 16.30-kor nyílik kiállítás. A legkisebbeket
pénteken délután 5-tõl várják népszerû gyerek-
táncházukba, az Aprók táncába, ahol a karácsonyi ün-
nepkör szokásaival is megismerkedhetnek a gyere-
kek, de lesz mesesarok és kézmûves foglalkozás is,
természetesen ez is a közelgõ ünnep jegyében.

Márai Sándor Könyvtár
(Budapest, I., Krisztina krt. 87-91.)
Saly Noémi helytörténész estjének folytatása lesz a
könyvtárban ddeecceemmbbeerr  66--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,, 1177  óórraa--
kkoorr..  Rejtekajtón régi házba - a Budapest folyóirat est-
jei sorozatban: Csodabogár szomszédaink - a régi
Tabán és a Krisztinaváros különös lakói. (II. rész.)

Karácsonyfa kiállítás 
(Hilton Szálló kerengõ)
Karácsonyfa kiállítás látható ddeecceemmbbeerr  66--ttóóll  vízke-
resztig a Hilton Szálló kerengõjében. A fenyõket virág-
kötõ mesterek díszítették a hagyományostól a mo-
dernig különféle változatokban. A kiállítás megtekin-
tése ingyenes. (I. ker., Hess A. tér 1-3. )   

Múzeumi szerdák a Nemzeti Galériában
Az év végéig minden szerdán egész nap páros ked-
vezménnyel tekinthetõ meg a Hõsök, királyok,
szentek kiállítás, így az esti tárlatvezetésekre is
féláron válthatnak jegyet a párban érkezõ látogatók. 

A tárlatvezetés idõpontja: 22001122..  nnoovveemmbbeerr  2288..,,
sszzeerrddaa::  17.30 Gyertyafényes tárlatvezetés a nádori
kriptában. 18.00 Tárlatvezetés a Hõsök, királyok,
szentek címû kiállításban Találkozási pont: C épület,
információs pult A tárlatvezetéseken a kiállításra vál-
tott belépõjeggyel lehet részt venni. 

PPrrooggrraammookk

Orfeo koncert
November 27-én 18.30 órakor az Orfeo zene-
kar ingyenes koncertet ad az Országos
Széchényi Könyvtár dísztermében. (Budavári
Palota F épület, 6. emelet)
Mûsor:
Giacomo Carissimi: Ferma, lascia ch’io parli,
sacrilego ministro!
George Frideric Handel: O numi eterni (La
Lucrezia), 1709
Henry Purcell: The Plaint (The Fairy Queen,
1692)
George Frideric Handel: Kilenc német ária –
részletek.
Közremûködnek: Szutrély Katalin – szoprán,
Paulik László – hegedû, Regõs Júlia - viola da
gamba, Vashegyi György - csembaló (continuo).

Békesség - óhajtás
A Tabán Társdaság Egyesület és az Ybl
Miklós Egyesület tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját 22001122..  ddeecceemmbbeerr  11--éénn,,
szombaton, a „Békesség – óhajtás 2012”
adventi rendezvényére. 
PPrrooggrraamm::  
10.00 óra - Szent mise a Tabáni Szent
Katalin templomban
11.00 óra - „Ybl Miklós a Tabánban”
Konferencia a Rácz fürdõ elõadótermében
(I., Hadnagy u. 8-10.)
EEllõõaaddóókk::  Dévényi Tamás építész – A Rácz
fürdõ újjáépítése, Potzner Ferenc építész –
Az újjászületõ Várbazár, Szmodits Júlia – A
Mester és az Ybl Egyesület.
Ulrich Zsuzsa – Beszámoló a Marlow-ban
tett látogatásról, Jankóné Pajor Ildikó – A
Tabán Társaság Egyesület jövõ évi tervei, ja-
vaslatok. A konferencia anyagát a Tabáni
Füzetek 10. számában adjuk közre.
A belépés díjtalan!

A Szkalla lányok címû elõadást november 26-án,
18.00 órakor nézhetik meg
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Adventi hangversenyek a Városházán
A Budavári Önkormányzat szép hagyománya, hogy karácsony közeledtével a kerületben tevékenykedõ egyházak lelkészeinek köszöntõjével és ajándékhangversenyekkel várják a közönséget.
Az elsõ adventi gyertyát december 2-án gyújtják meg a koszorún, majd további három vasárnap délután telik majd ünnepi hangulatban a Városháza aulájában.

December 9-én, a Városháza máso-
dik adventi hangversenyén az Egye-
sült Államok Kansas államának
díszpolgárai adnak koncertet a bu-
davári gyerekeknek és szüleiknek.
Mielõtt valaki egy amerikai együt-
tesre gondolna, eláruljuk, hogy a
magyar Új Bojtorján együttes ven-
dégszereplésérõl van szó. A hazai
könnyûzenei élet ismert zenekara
több mint harminc évvel ezelõtt a
country zenei világát választotta;
mestereik az akkori Fonográf tagjai
(Szörényi Levente, Tolcsvay László
és Bródy János voltak). A „Nyugat”
számára az igényesen muzsikáló ke-
let-európai fiatalok annyira egzoti-
kusnak számítottak, hogy nem csu-
pán a londoni Wembley stadionba,
hanem a country fellegvárába,
Nashville-be is meghívást kaptak. Ez
utóbbi helyszínen 1984-ben meg-
nyerték a fesztivál fõdíját. Így tör-

tént, hogy a Bojtorjánt nemcsak
megszerették az amerikaiak, hanem
díszpolgárrá is avatták õket.

Az együttes az elmúlt év-
tizedekben Új Bojtorján
néven több saját lemezt is
kiadott, járják az országot
és a határon túli magyar vi-
dékeket. Számos ismert
elõadó albumán is közre-
mûködtek, a legtöbben ta-
lán Halász Judit lemezei-
rõl és koncertjeirõl isme-
rik õket. A budavári
Városháza aulájában ép-
pen ebbõl a „teli zsákból”
válogatnak, hiszen a mai

napig ezek a legnépszerûbbek a gyere-
kek körében. A zenekar Száncsengõ
címû mûsora igazi téli hangulatot
idéz, és emlékezteti a gyerekeket a sze-
retet ünnepére. A szülõk közül sokan
a saját gyerekkorukból ismerik A
mai nap nem olyan, mint más…, a
Karácsony este, az Éjfél elõtt, a
Csengõszó vagy a Száncsengõ címû
dalokat, illetve megzenésített verse-
ket. Az Új Bojtorján tagjai: Pomázi
Zoltán, Vörös Andor, Tóth András,
Gál István és Szula Miklós szerint el-
jött az ideje, hogy a legifjabb generá-
ció, a bölcsõdések és óvodások is
megtanulják, milyen jól esik karácso-
nyi dalokat énekelni.                             -r-

Jönnek a betlehemesek! Száncsengõvel érkezik az Új Bojtorján
December 2-án 16.00 órától élõ
népzenével és néptánccal, a gaz-
dag karácsonyi ünnepkör szoká-
saiból összeállított válogatással
köszönti advent elsõ vasárnapját
a Bartók Néptáncegyüttes.
Teszáry Miklós, az együttes ve-
zetõje lapunk kérdésére el-
mondta, hogy a néptáncok köz-
ben számos hagyományt és játé-
kot is bemutatnak a közönség-
nek. Moldvában gyûjtött latin
nyelvû énekkel megidézik töb-
bek között az adventi hajnali
misét, a Roratét.  A mûsorban
szerepel majd a Lucázás, amikor
a fiúk házról házra jártak Luca
napján és köszöntötték a gazdá-
kat. A „Luca, Luca kity-koty”
kezdetû mondókával bõ ter-
mést és jószágszaporulatot ígér-
tek kisebb ajándékokért cseré-
be, és átkokat, ha elmaradt a
„jótékonykodás”. 

Kevésbé ismert a Bölcsõcske
nevû betlehemes játék, amely-
nek bemutatásra kerülõ részlete Mária és
József szálláskeresését jeleníti meg.
Szereplõi lányok, egyikük Mária, aki a
bölcsõt vitte, a többiek az angyalok, akik
gyertyával kísérik. Ezt követõen a Bar-
tók Néptáncegyüttes tagjai az udvar-
helyszéki regölés változatot mutatják
be. E szokás értelmében, a faluban kará-
csonykor, újévkor a „Haj regö rejtem”
szerencsekívánó köszöntéssel jártak ház-
ról házra. 

A betlehemezés az ismertebb hagyo-
mányok közé tartozik. A mûsorban ezút-
tal egy dél-alföldi betlehemes játékot
dolgoznak fel táncbetétekkel. A fiatalok
és a vállalkozó gyerekek pásztornak beöl-
tözve, a különbözõ szerepeket (pászto-
rok, Öreg, Kecskés Peti, angyalok) el-
játszva, karácsony estéjén házról házra
járva elevenítik fel a szálláskeresés moz-
zanatát, köszöntik a kis Jézust, több he-
lyen tréfás szövegekkel. 

Advent elsõ vasárnapján a Bartók Néptáncegyüttes lép fel

Adventi hangversenyek a Városházán

Elsõ kerületi villamosmérnök is részt vett a MASAT-1 fejlesztésében

A Donáti utcából az ûrbe
Az elsõ magyar mûhold kifejlesztésében végzett
kiemelkedõ jelentõségû munkájuk elismerése-
ként, Pro Urbe Budapest díjat vehettek át a
MASAT-1 fejlesztõi november 16-án, a fõváros
napja alkalmából rendezett ünnepi közgyûlé-
sen. A Budapesti Mûszaki Egyetem csapatának
tagjaként az elsõ kerülethez ezer szállal kötõdõ
Temesvölgyi Tamás is ott volt a díjazottak kö-
zött. 

s Kevés magyar mondhatja el magáról, hogy olyan
eszközt készített, amely feljutott a világûrbe. Gyer-
mekként is a kozmosz meghódításán törte a fejét?

Egyáltalán nem! Átlagos gyermekkorom volt, a
Donáti utcában éltem a szüleimmel, innen jártam
a Batthyány utcai iskolába. Az viszont igaz, hogy
mindig jól ment a matematika, érdekelt a számí-
tástechnika, amiben talán villamosmérnök édes-
apámnak is volt némi szerepe. Nem azért, mintha
bármire kényszerített volna, inkább a példamuta-
tása jelentett sokat számomra. Mindenképpen
mûszaki irányultságú középiskolában szerettem
volna továbbtanulni, szerencsére a Petõfi Sándor
Gimnáziumban éppen akkor indult számítástech-
nikai tagozat, ahová sikerült beiratkoznom.
s Ettõl kezdve egyértelmû volt, hogy a mérnöki pá-
lyát választja?

A számítástechnika tagozat tudatos választás volt,
innen pedig általában egyenes út vezet a mûszaki
pályára. Az én esetemben is ez történt, érettségi
után jelentkeztem a Kandó Kálmán Mûszaki
Fõiskola villamosmérnöki karára, ahová elsõre fel-
vettek. A diploma megszerzése után beiratkoztam
a Budapesti Mûszaki Egyetem kiegészítõ szakára,
jelenleg ugyanitt doktorandusz hallgató vagyok. 
s Villamosmérnökként, hogyan csöppent bele az
ûrkutatás világába?

Nyugodtan mondhatom, hogy teljesen véletlenül.
Az egyik egyetemi csoporttársam szólt, hogy töb-
bedmagával szeretnének részt venni az Európai
Ûrügynökség (ESA) diákmûhold programjában és
ha van kedvem én is csatlakozhatom. Örömmel
vettem a felkérést, hiszen a vezérlés kérdése, a digi-
tális rendszerek mindig is közel álltak hozzám, a
projekthez pedig egy számítástechnikában jártas
szakember kerestek. Sajnos az európai együttmû-
ködés végül nem hozott eredményt, a mûszaki
egyetem elektronikus eszközök és a szélessávú hír-
közlés, valamint a villamosságtan tanszékrõl ver-
buválódott magyar csapat viszont úgy döntött,
hogy a BME Ûrkutató Csoport szakmai támogatá-
sával megpróbál önállóan továbbdolgozni.
Akkoriban alakult ki az úgynevezett CubeSat
szabvány, ami lehetõvé tette, hogy a mûholdakat

az addigiakhoz képest lényegesen olcsóbban és
egyszerûbben lehessen elõállítani, ráadásul jóval
kisebb méretben. A szabványos CubeSat mûhold
egy 10x10x10 centiméteres kocka, aminek adott a
tömege, a csatlakozói, az anyaghasználatot is bele-
értve gyakorlatilag valamennyi paramétere. Ennek
köszönhetõen ezeket a mûholdakat gond nélkül
hozzá lehet kapcsolni a leggyakrabban használt
hordozó egységhez. Egyébként a szabványosítás
arra is jó, hogy az egyetemi hallgatók a gyakorlat-
ban kipróbálhassák az iskolapadban tanultakat. 
s Mikor kezdtek hozzá a fejlesztéshez, és mi volt a
céljuk?

Tudtuk, hogy a CubeSat nem csupán tanulásra,
gyakorlásra jó, hanem akár komolyabb feladatok
megoldására is alkalmas lehet. Ebbe a körbe tarto-
zik a földmegfigyelés, a sugárzásmérés vagy a fel-
sõlégkör kutatása. Ahhoz viszont, hogy az eszköz
pontosan és hosszútávon mûködjön, elõször is
szükség van egy üzembiztos rendszerre, csak ha ez
megvan, akkor lehet felszerelni a konkrét szolgál-
tatáshoz kapcsolódó berendezésekkel a mûholdat.
Mi egy ilyen „alapgépet” készítettünk, arra töre-
kedtünk, hogy olcsó, adaptív rendszert alkossunk.
A jövõ mindenképpen ez, hiszen a technológia fej-
lõdésével ezek az eszközök egyre több alkalmazás
üzemeltetésére lesznek képesek. 
s A mûhold melyik részegységén dolgozott?

Azt a feladatot kaptam, hogy tervezzem meg a
MASAT-1 fedélzeti számítógépét. Tulajdon-
képpen ez a mûhold esze, irányítja a különbözõ fo-
lyamatokat, hogy mikor és milyen adatot gyûjtse-
nek be a mérõmûszerek és mikor továbbítsák azo-
kat. Négy év munkájának eredménye a MASAT-
1. Mûszaki szempontból a legnehezebb az ûrbéli
környezet modellezése volt, illetve az, hogy az
elektronika megbízhatóan mûködjön a mostoha
körülmények között. Rengeteg tesztet végeztünk
klíma és vákuumkamrákban, vibrációs berende-
zéseken, néztük a hõ és energiaegyensúlyt, utóbbi
különösen fontos, hiszen az eszköz napenergiával
mûködik. 
s Hogyan került mégis a „helyére”, azaz földkörüli

pályára?
Sikerült megállapodni Európai Ûrügynökséggel,
így február 13-án Francia Guyanából - innen lövik
fel az Ariane és a Szoljuz rakétákat – a szintén ak-
kor debütáló Vega hordozórakéta egy rádióama-
tõr mûholddal, egy lézeres mérõeszközzel, az elsõ
lengyel és román mûholddal, valamint olasz, spa-
nyol és francia eszközökkel együtt a MASAT-1-et
is pályára állította. Szerencsére minden a tervek

szerint alakult, a szétválás után azonnal létrejött a
rádiókapcsolat. Az elsõ hetekben éjjel nappal ott
ültünk a BME rádióállomásán, nagyon élveztük,
hogy ilyen távolságról is képesek vagyunk a mû-
hold mûködtetésére. Büszkék vagyunk arra, hogy
mind a mai napig él a kapcsolat a mûholddal, hi-
szen a spanyol és a lengyel eszközön kívül csak a
MASAT-1 képes erre.
s Jelenleg, mit „csinál” a MASAT-1?

Ha röviden össze kellene foglalni, azt monda-
nám, hogy 300 és 1200 kilométeres távolságban
elliptikus pályán kering a föld körül, méréseket
végez, például a beesõ fény irányát, a mágneses
tér erõsségét és az adatokat a központunkba to-
vábbítja. Ezen kívül a saját mûködésérõl is „be-
számol”, ami azért lényeges, mert kiderül belõle,
hogyan teljesít az újonnan fejlesztett és beépített
elektronika. Van azért egy a nagyközönség szem-
pontjából is könnyen fogyasztható, látványos
funkció, ez pedig a fényképezés. Ez azért érdekes,
mert a földrõl tudjuk utasítani a fényképezõgép
modult, hogy mikor, milyen felbontásban, és mit
is fotózzon. A képeket a www.cubesat.bme.hu
honlapon egyébként a bárki megtekintheti.
Ugyanerrõl a weboldalról letölthetõ egy prog-
ram is, amellyel a rádióamatõrök dekódolhatják
a mûhold jeleit. Számunkra ez azért fontos, mert
a BME-rõl egy nap mindössze félórát tudunk
kommunikálni az eszközzel - ennyi ideig nincsen
takarásban -, a világ más pontjain élõ rádióama-
tõröknek köszönhetõen viszont jóval több adatot
kapunk meg. 
s Mennyiben más az elsõ magyar mûhold a hason-
ló fejlesztésekhez képest?

A meglévõ CubeSat mûholdak döntõ többsége
oktatási célra készült, ráadásul nem is mindig mû-
ködnek vagy ha igen, akkor sem megbízhatóan. A
magyar abból a szempontból biztosan kimagaslik
a mezõnybõl, hogy most már közel tíz hónapja,
meghibásodás nálkül teszi a dolgát az ûrben. A
MASAT-1 tulajdonképpen egy mestermunka,
hozzásegített minket ahhoz, hogy megtanuljunk
mûködõképes mûholdat készíteni. Ezért is szeret-
nénk továbblépni. a terveink között szerepel egy
újabb, immár többfunkciós ûreszköz építése.
Hogy pontosan milyen irányba haladunk majd, az
még sok mindentõl függ, az viszont bizonyos,
hogy a MASAT1-el bejelentkeztünk a világ ûrku-
tatásába. Azt ugyanis minden szakember jól tud-
ja, hogy ebben a szabványrendszerben, ennyi
pénzbõl, milyen nehéz valóban életképes mûhol-
dat készíteni.         K.A.Pro Urbe Budapest díjat vehetett át Temesvölgyi Tamás villamosmérnök a MASAT-1 fejlesztõi csapatának tagja



6 Várnegyed XVII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2012. NOVEMBER 23., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

AAzz  AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((22))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  eerree--
ddeettii  jjooggaallkkoottóóii  hhaattáásskköörréébbeenn,,  aazz  AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbee--
kkeezzddééss  aa))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..
éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  88..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaatt--
kköörréébbeenn,,  aa  llaakkáássookk  ééss  nneemm  llaakkááss  ccéélljjáárraa  sszzoollggáállóó  hheellyyiissééggeekk
bbéérrlleettéérree,,  vvaallaammiinntt  aazz  eelliiddeeggeennííttééssüükkrree  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeess  sszzaa--
bbáállyyookkrróóll  sszzóóllóó  11999933..  éévvii  LLXXXXVVIIIIII..  TTöörrvvéénnyybbeenn  kkaappootttt  ffeellhhaattaall--
mmaazzááss  aallaappjjáánn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
ttuullaajjddoonnáábbaann  áállllóó  llaakkáássookk  ééss  hheellyyiissééggeekk  bbéérrbbeeaaddáássáánnaakk  ffeellttéétt--
eelleeiirrõõll  ––  aa  FFõõvváárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  1177//22000066..  ((IIVV..1144..))  FFõõvv..  KKggyy..
rreennddeelleettéénneekk  kkeerreetteeii  kköözzöötttt  --  aa  kköövveettkkeezzõõkkeett  rreennddeellii  eell::

ELSÕ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budavári Önkormány-
zat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló laká-
sokra (a továbbiakban: lakás vagy lakások) valamint a nem la-
kás céljára szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: helyiség
vagy helyiségek).

(2) A lakások bérletére vonatkozó szabályokat kell alkalmaz-
ni azokra a lakáshoz tartozó helyiségekre, amelyekre a lakás-
bérleti jogviszony kiterjed, továbbá azokra a közös használatra
szolgáló helyiségekre és területekre is, amelyeket a lakásbérle-
ti jogviszony keretében a lakás bérlõje a lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
Törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) rendelkezése alapján
használhat.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat értelemszerûen kell alkal-
mazni a helyiségbérleti jogviszonyhoz kapcsolódó helyiség-, és
területhasználatra is.

(4) A rendelet szabályait kell alkalmazni azoknak a lakások-
nak és helyiségeknek a bérbeadására, amelyek a Kincstári
Vagyon Igazgatósággal illetve jogutódjával a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött megállapodás alapján vagy más
jogcímen az Önkormányzat ingyenes használatában vannak.

2.§ Az Önkormányzat tulajdonában álló társasházi lakások
és helyiségek bérbeadása, illetve a bérbeadói feladatok ellátása
során a bérbeadó a társasházi alapító okiratot és a lakást illetve
a helyiséget is magába foglaló társasház közgyûlése jogszabály-
oknak megfelelõ határozatait is köteles figyelembe venni. 

3.§ A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Lakástörvény rendelkezései, illetve a Budapest Fõváros
Közgyûlésének 17/2006. (IV.14.) Fõv. Kgy. rendelete, továbbá
az Önkormányzat egyéb rendelete és határozata az irányadó.

II. Fejezet
A bérbeadói jogokat gyakorló és 
a bérbeadói kötelezettségeket 

teljesítõ szerv

4.§ (1) A Képviselõ-testület a lakások és helyiségek bérbe-
adói jogainak gyakorlására és a bérbeadói kötelezettségek tel-
jesítésére jelen rendeletben foglaltak szerint felhatalmazza:
a) a polgármestert; b) a Képviselõ-testület Pénzügyi, Tulajdo-
nosi és Jogi Bizottságát; c) a bérleti szerzõdés megkötése és
megszüntetése kivételével a lakás és a helyiség fenntartásával,
karbantartásával, felújításával, rendeltetésszerû használatra
való alkalmassá tételével kapcsolatos, más szervhez nem ren-
delt bérbeadói feladatok ellátásában az ingatlankezelõt (a to-
vábbiakban: ingatlankezelõ); d) az Önkormányzat költségvetési
szervének épületében a költségvetési szervvel közszolgálati
vagy munkaviszonyban álló személynek szolgálati jelleggel ki-
utalt lakások, és a költségvetési szerv használatában lévõ, illet-
ve az általa hasznosított helyiségek tekintetében a költségveté-
si szervet (a továbbiakban: költségvetési szerv).

(2) Amennyiben jelen rendelet nem jelöli meg, hogy az (1)
bekezdésben felsoroltak közül melyik a bérbeadói jogokat gya-
korló és a bérbeadói kötelezettséget teljesítõ személy illetve
szerv, a jogok és kötelezettségek a polgármestert illetik, illetve
terhelik. A polgármester feladatkörét a Polgármesteri Hivatal
közremûködésével látja el.

(3) A Lakástörvény 24.§ (1) bekezdésében megjelölt fel-
mondás okok esetében a tulajdonosi jogkör gyakorlójának dön-
tését az ingatlankezelõ hajtja végre.  

(4) Az (1)-(3) bekezdés nem érinti a Képviselõ-testületnek
azt a jogát, hogy a polgármester elõterjesztése alapján bárme-
lyik lakás és helyiség tekintetében az közvetlenül gyakorolja a
bérbeadói jogokat.

5.§ A bérbeadói jogokat gyakorló és a bérbeadói kötelezett-
séget teljesítõ személyek és szervek feladataik ellátása során
kötelesek egymással együttmûködni, a kért adatokat haladék-
talanul a másik szerv (személy) rendelkezésére bocsátani.

MÁSODIK RÉSZ
LAKÁSOK BÉRBEADÁSA

I. Fejezet
A lakásbérlet létrejötte

6.§ (1) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlõ szer-
zõdése hozza létre.
(2) Lakást csak jelen rendeletben meghatározott jogcímen és
módon lehet bérbe adni. Jelen rendeletbe ütközõ bérleti szerzõ-
dés semmis. 
(3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, lakás csak lakás
céljára, rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban
pályáztatható és adható bérbe. 

7.§ Bérleti szerzõdés természetes és – jelen rendelet ren-
delkezéseire figyelemmel – jogi személyekkel valamint jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társasággal, szervezet-

tel köthetõ. A bérbeadó köteles vizsgálni a bérlakásba költözõk
számát a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 85. § (4) bekez-
dés a) pontjára figyelemmel. 

8.§ (1) A határozott idõre szóló szerzõdés megkötésének
feltétele olyan közjegyzõi közokirat bérbeadó részére történõ
átadása, amelyben a bérlõ vállalja, hogy a bérleti szerzõdés
megszûnése esetén a bérbeadó írásbeli felszólítására a bérlõ és
a vele együttlakó személyek a bérleményt haladéktalanul kiürí-
tik és elhagyják, illetve ennek elmaradása esetén tûrik a bérbe-
adó jogos önhatalommal való azonnali birtokba lépését vagy –
bérbeadó választása szerint - a jogszabályoknak megfelelõ bí-
rósági eljárást (a továbbiakban: befogadó nyilatkozat). 

(2) Amennyiben a bérlõ jogi személy vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ gazdasági társaság, szervezet, az (1) be-
kezdésben meghatározott befogadó nyilatkozatban a jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,
szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony
megszûnésével egyidõben a beköltözõ személyek elhelyezésé-
rõl gondoskodik. A 32.§ szerinti, nem lakás céljára szolgáló bér-
let esetén – amennyiben a lakás a cég székhelyéül, telephelyé-
ül vagy fióktelepül szolgál – a jogi személy, jogi személyiséggel
rendelkezõ gazdasági társaság, szervezet kötelezettséget vállal
arra, hogy a bérleti jogviszony megszûnését követõen 30 napon
belül gondoskodik székhelynek, telephelynek, fióktelepek az il-
letékes cégbíróságnál vagy a nyilvántartást vezetõ bíróságnál
történõ törlése iránt. 

(3) Befogadó nyilatkozat hiányában határozott idõre szóló
bérleti szerzõdés nem köthetõ.

(4) Nem érvényesíthetõ a befogadó nyilatkozatban vállalt
kötelezettség, ha a bérlõ részére az önkormányzatnak kell cse-
relakást vagy másik lakást biztosítani. 

II. Fejezet 
A lakások bérbeadásának jogcímei

9.§ (1) A lakások bérbeadása történhet:
a) pályázat útján, b) bérlõkijelölési és bérlõkiválasztási jog alap-
ján; c) törvényben, bírósági és hatósági határozatban elõírt el-
helyezési illetve bérbeadási kötelezettség szerint; d) a rendelet-
ben elõírt - másik lakás bérbeadására vállalt - kötelezettség
alapján; e) a rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási fel-
adatok ellátása érdekében; f) az ún. kényszerbérletek felszá-
molása érdekében; g) a rendeletben meghatározott közérdekû
célok megvalósítása érdekében; h) lakáscsere szerint;  i) a bér-
beadásra vállalt kötelezettség alapján. 

1. Pályázat útján történõ bérbeadás
10.§ A pályázat útján bérbe adott lakások lakbérének mér-

tékét a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság piaci alapon,
költségelven vagy szociális helyzet szerint határozhatja meg.

11.§ (1) A pályázat üres lakásra írható ki, valamint akkor, ha
a lakásban lakó személy írásbeli nyilatkozata alapján az üressé
válás idõpontja már ismert.
(2) A pályázónak lehetõvé kell tenni, hogy a lakást megtekintse.

12.§ (1) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a lakás cí-
mét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, megtekin-
tésének idõpontját; b) a lakásban a bérlõ által elvégzendõ mun-
kálatokat; c) a lakás lakbérének mértékét (piaci alapú, költség-
elvû vagy szociális helyzet alapján meghatározott); a lakás után
fizetendõ bérleti díjat; d) a pályázótól kért adatokat, így különö-
sen a szociális helyzet alapján meghatározott lakbér esetében a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy lakás tulajdonjogával, haszon-
élvezeti, illetve bérleti jogával nem rendelkezik; e) a pályázat el-
bírálásának szempontjait; f) a pályázat benyújtásának helyét,
idejét, módját; g) az eredmény közlésének módját és idõpontját;
h) a szerzõdés megkötésének határidejét; i) a bérlet idõtarta-
mát, j) piaci alapú pályázat esetén az óvadék kikötésére való
utalást, melynek mértékére és feltételeire a Ptk-ban, valamint
a rendelet 90.§-ában foglaltak az irányadóak.

13.§ (1) A pályázatnak tartalmaznia kell a bérbevételre
ajánlatot tevõ nevét, lakcímét, a bérbevétel tervezett idõtarta-
mát, a pályázati költségek, valamint az óvadék összegének
megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot, to-
vábbá annak megfizetését igazoló bizonylatot.

(2) A pályázat lényeges tartalmi elemeit az Önkormányzat
lapjában közzé kell tenni, a pályázati kiírás teljes szövegét a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetõtáblá-
ján 30 napra ki kell függeszteni. Érvénytelen az a pályázat,
amely nem tartalmazza a pályázat lényeges elemeit.

14.§ (1) A pályázati ajánlatok benyújtásának végsõ idõpont-
ját úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a kiírástól számí-
tott 30 nap rendelkezésre álljon. A kiírás idõpontjának az a nap
számít, amikor a pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján elõször közzétették. 

(2) Egy pályázat csak egy lakásra vonatkozhat. Ha háromnál
több lakásra történt a pályázat kiírása, ugyanazon pályázó az
azonos alkalommal pályázatra kiírt lakások közül legfeljebb há-
rom lakásra nyújthat be pályázatot. Amennyiben a pályázó
mégis háromnál több lakásra nyújt be pályázatot, valamennyi
pályázata érvénytelennek minõsül.  

15.§ A pályázati eljárás adminisztratív szabályait – jelen
rendelet keretei között - a polgármester határozza meg. 

16.§ A nyertes pályázóval a pályázat eredményének kihir-
detését követõen 30 napon belül kell a bérleti szerzõdést meg-
kötni. Ha a nyertes pályázó a szerzõdést 30 napon belül önhibá-
jából nem köti meg, a soron következõ pályázót kell a szerzõdés
megkötésére felhívni. A határidõ önhibán kívüli elmulasztása
esetén a nyertes pályázó az elmulasztott határidõ lejártát köve-
tõ 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elõ. Az igazolá-
si kérelem elfogadása esetén a szerzõdés megkötésére pótha-
táridõt kell tûzni, amely nem lehet több 30 napnál.  

17.§ (1) A szociális helyzet alapján történõ bérbeadásra pá-
lyázatot a természetes személy pályázó díjmentesen rendelke-
zésére bocsátott  nyomtatványon nyújthatja be. 

(2) A nyertes pályázót a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság választja ki, továbbá a pályázatot elnyerõ mellett
meghatározza annak a négy következõ pályázónak a sor-
rendjét is, akivel a nyertes vagy a soron következõk kiesése
esetén a lakásra bérleti szerzõdést lehet kötni. Akit a
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság az elsõ öt helyre kivá-
lasztott, annak az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számí-
tott 30 napon belül igazolnia kell a szociális helyzet alapján
megállapított lakbérre való jogosultságát.

(3) A bérleti szerzõdést a jogosultság igazolására rendelke-
zésre álló határidõ elteltét követõ 30 napon belül kell megkötni.
Ha a szerzõdés a pályázó hibájából az elõírt határidõben nem
köthetõ meg, a (2) bekezdés szerint soron következõ pályázó-
val kell a szerzõdést megkötni.

2. A bérlõkijelölési és bérlõkiválasztási jog
18.§ (1) Bérlõkijelölési jog alapján a lakásra a bérlõkijelölés

jogosultjának rendelkezése szerint a kedvezményezettel 
a) határozott idejû (többszöri bérlõkijelölési jog), b) határozatlan
idejû (egyszeri bérlõkijelölési jog)  bérleti szerzõdés köthetõ. 
(2) Jogi személy a forgalmi érték 50%-áért megvásárolhatja az
önkormányzattól a lakás bérlõkijelölési jogát. 

19.§ (1) A bérleti szerzõdést az ingatlankezelõ az általános
szabályok szerint köti meg. 

(2) A többszöri bérlõkijelölési jog megvásárlása esetén a jog
több alkalommal, legfeljebb azonban három ízben gyakorolható. 

(3) A lakás megüresedése esetén a bérlõ kijelölésére illetve
a bérlõ kiválasztására a jogosultat fel kell hívni, hogy 30 napon
belül közölje a bérlõ személyét és határozza meg a bérbeadás
azon feltételeit, amelyek meghatározására jogszabály vagy
megállapodás feljogosítja. 

(4) Ha a jogszabályon alapuló bérlõkijelölési vagy bérlõkivá-
lasztási jog jogosultja határidõben nem válaszol, vagy az általa
közölt feltételek alapján a bérleti szerzõdést nem lehet megköt-
ni, illetve jogát nem a jogszabálynak megfelelõen gyakorolja és
emiatt a bérleti szerzõdés megkötése nem lehetséges, köteles a
késedelem és a nem megfelelõ adatközlés miatt kiesett bérleti
díjat és közüzemi (társasházi) költségeket bérbeadónak megfi-
zetni. Bérbeadó köteles a jogosultat a bérlõkijelölési valamint
bérlõkiválasztási jog nem vagy nem határidõben illetve nem a
jogszabályoknak megfelelõen történõ gyakorlásának, valamint
szerzõdéskötésre alkalmatlan feltételek közlésének a jogkö-
vetkezményeire felhívni, a felhívás elmaradása esetén a bérbe-
adó a jelen bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket
nem alkalmazhatja.

(5) Ha a megállapodáson alapuló bérlõkijelölési vagy
bérlõkiválasztási jog jogosultja legkésõbb a 3) bekezdésben
megjelölt határidõt követõ 60 napon belül nem válaszol, vagy az
általa közölt feltételek alapján a bérleti szerzõdést nem lehet
megkötni, illetve jogát nem a jogszabálynak, megállapodásnak
megfelelõen gyakorolja és emiatt a bérleti szerzõdés megköté-
se nem lehetséges, bérlõkijelölési és bérlõkiválasztási joga
megszûnik.

(6) Amennyiben a lakás megüresedését követõen a jogosult
bérlõkijelölési illetve bérlõkiválasztási jogával élni a továbbiak-
ban nem kíván, a szerzõdés megkötésétõl számított 10 éven
belül a bérlõkijelölés, bérlõkiválasztás ellenértékének 50%-
ára, 15 éven belül 25%-ára, 20 éven belül 10%-ára tarthat
igényt. A bérlõkijelölésrõl illetve bérlõkiválasztásról történõ le-
mondás ellenében 20 év elteltével térítés nem igényelhetõ. A
jogosult jogáról történõ lemondását köteles a lakás megürese-
dését, illetve a (2) bekezdésben megjelölt felhívás kézhezvétel-
ét követõ 15 napon belül a bérbeadóval írásban közölni, ellen-
kezõ esetben köteles a késedelem idejére a kiesõ bérleti díjat
továbbá a közüzemi (társasházi) költségeket bérbeadó részére
megfizetni. 

20.§ (1) A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság a bérlõ-
kijelölési jog térítésmentes alapítását engedélyezheti a kerü-
letben végzett, a lakosság érdekeit szolgáló tevékenység tá-
mogatása vagy más rendkívüli méltánylást érdemlõ okból. E
bérlõkijelölési jog alapján csak meghatározott idõre vagy
meghatározott feltétel bekövetkeztéig szóló bérleti szerzõdés
köthetõ. A térítésmentes bérlõkijelölés legfeljebb három íz-
ben gyakorolható, azonban a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság a bérlõkijelölési jog további térítésmentes alapítá-
sáról is dönthet, amennyiben az a lakás megüresedése esetén
a bérlõkijelölési jogával ismételten, a harmadik alkalmat kö-
vetõen is élni kíván.

(2) A 19.§ (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények a
térítésmentes bérlõkijelölési jogra is alkalmazandó.

3. Törvényben, bírósági és hatósági határozatban 
elõírt elhelyezési illetve bérbeadási kötelezettség
21.§ (1) Ha a lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettséget

a Lakástörvény 94. § (1) bekezdésében említett eljárásban ál-
lapítják meg, a bérleti szerzõdést a jogerõs és végrehajtható ha-
tározat bérbeadó által történt kézhezvételétõl számított 60 na-
pon belül kell megkötni.

(2) A Lakástörvény 75.§-a, illetve 94.§ (1) bekezdése alap-
ján másik lakás bérbeadására vagy elhelyezésre igényt tartó
személlyel szembeni kötelezettséget a Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság határozata alapján kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdésben említett rendelkezésen, valamint
jogerõs bírósági, hatósági határozatokon alapuló - önkormány-
zati lakás bérbeadására vonatkozó - kötelezettséget a jogo-
sulttal való megállapodás alapján pénzbeli térítéssel meg lehet
váltani.  A jogosult olyan összegû pénzbeli térítésre tarthat
igényt, mint amilyen összegû térítés a lakásbérleti jogviszony
közös megegyezéssel történõ megszüntetése esetén a rende-
let alapján jár.

(4) A Lakástörvény 75. § (2) b) pontján alapuló, lakás bérbe-
adására vonatkozó kötelezettségét a bérbeadó úgy is teljesít-
heti, hogy a bérlõ halála után visszamaradt jogcím nélkül hasz-
nálónak az általa lakott lakást adja bérbe. 

22.§ (1) Annak, aki a szociális intézménybe utalásakor
pénzbeli térítés ellenében mondott le lakásbérleti jogviszonyá-
ról az Önkormányzat vagy jogelõdje javára - az intézménybõl
történõ elbocsátását követõ két éven belül - legalább egy szo-
bás, komfort nélküli lakást kell bérbe adni. 

(2) Akit a bíróság a házasság felbontása esetén saját elhelye-
zési kötelezettség kimondása nélkül kötelezett az önkormány-
zati lakás elhagyására, részére piaci alapú, illetve szociális hely-
zet alapján meghatározott bérlet esetében csak komfort nélkü-
li lakást lehet bérbe adni. 

23.§ Az elhelyezési kötelezettség megszûnik, ha a jogosult
a lakásból elköltözik, vagy másik beköltözhetõ lakáshoz jut. 

4. Bérbeadás másik lakás bérbeadására vállalt 
kötelezettség alapján

24.§ (1) Ha a Lakástörvény másként nem rendelkezik, az
Önkormányzat másik lakás bérbeadására vállalhat kötelezett-
séget azon jogcím nélküli használó felé, aki a bérlõ halála után
maradt vissza a lakásban, ha:
a) a bérbeadó a lakásba való befogadáshoz a rendelet 43.§
alapján adott hozzájáruláskor erre kötelezettséget vállalt, vagy
b) bérlõ halálát megelõzõ 3 év óta a bérlõ beleegyezésével élet-
vitelszerûen a lakásban lakik és ott lakóhellyel (állandó lakó-
hely) rendelkezik, feltéve, hogy az elhalt bérlõnek, illetve a bér-
lõ házastársának a nagyszülõje, az unokája, testvére, továbbá a
bérlõ élettársa, ha nincs beköltözhetõ lakása;
c) a befogadott személy nem tartozik a b) pontban felsoroltak
közé, de a bérlõ halálát megelõzõ 5 év óta állandó jelleggel a
bérlõ beleegyezésével a lakásban lakik.
(2) Az (1) bekezdés alapján másik lakás akkor adható bérbe, ha
a jogosult vállalja a lakásban lakó többi - másik lakás bérbevé-
telére nem jogosult - személy állandó jellegû befogadását.
(3) Ha az (1) bekezdés alapján több jogosult van, részükre
együttesen egy másik lakást lehet bérbe adni. 

25.§ (1)  A jogcím nélküli használó részére – amennyiben a
Lakástörvény vagy a rendelet alapján más jogosult nincsen - az
általa használt lakás is bérbe adható. 

(2) A másik lakásra való jogosultság megállapításához szük-
séges adatok és igazolások benyújtására a lakásban lakókat 30
napos határidõ megjelölésével fel kell hívni. Ha a határidõ ered-
ménytelenül telt el, a másik lakás bérbeadására vonatkozó jo-
gosultságot nem lehet megállapítani. A határidõ elmulasztása
esetén a jogosult az elmulasztott határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül igazolással élhet.

5. Bérbeadás lakásgazdálkodási feladat keretében
26.§ (1) A lakásbérlet jogcímének megfelelõ feltételekkel

lehet lakást bérbe adni annak, akivel a bérbeadó úgy állapodott
meg, hogy a szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszün-
tetése esetén részére másik lakást (lakásokat) ad bérbe.

(2) Ha a bérlõ a szerzõdés közös megegyezéssel történõ
megszüntetése során másik lakást vagy másik lakást és pénz-
beli térítést kér, a bérlõvel bérbe adandó lakás rendelkezésre
állásától függõen lehet megállapodni.

(3) A bérbeadásra vonatkozó egyéb feltételek vizsgálata nél-
kül lehet a lakást bérbe adni annak, akinek a bérbeadó fel-
mondta a szerzõdését, és a) megállapodott vele, hogy részére
megfelelõ cserelakás helyett másik lakást ad bérbe pénzbeli té-
rítés mellett vagy b) részére cserelakást kell adni.

(4) A bérbeadó az (1)-(3) bekezdésben említett megállapodá-
sokat csak határozatlan idõre szóló szerzõdés esetén kötheti meg.

6. Bérbeadás kényszerbérlet felszámolása 
keretében

27.§ (1) A kényszerbérletek felszámolása érdekében a
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság kényszerbérlõ részére –
a bérbeadó egyidejû értesítésével - cserelakást ajánl fel. 

(2) Ha a kényszerbérlõ lakásbérlet helyett pénzbeli térítést
kér, ennek összege nem haladhatja meg a kényszerbérlettel
terhelt lakás forgalmi értékének 60%-át. A pénzbeli térítés
mértékét a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság határozza
meg. A Bizottság rendkívüli méltánylást érdemlõ esetben a
60%-os határtól eltérhet.

(3) Kényszerbérlõ és bérbeadója közös kérelmére a bérbe-
adó által határozatlan idõre bérelt önkormányzati lakásnak a
kényszerbérlõ részére történõ átadásáról is meg lehet állapod-
ni. Ez esetben a kényszerbérlõ bérbeadója és az önkormányzat
közötti bérleti jogviszony megszûnésérõl is rendelkezni kell.

(4) A kényszerbérlõvel együtt költözõ személyek befogadá-
sához hozzá kell járulni, ha az önkormányzati lakás bérbeadását
megelõzõen egy évnél hosszabb idõ óta a kényszerbérlõvel ál-
landó jelleggel együtt laktak.

(5) A kényszerbérlõ bérbeadója az Önkormányzattól a bérle-
ti jog ellenértékeként pénzbeli térítést igényelhet, ha a kény-
szerbérlõvel úgy állapodik meg, hogy az a bérbeadó tulajdoná-
ban lévõ lakásban maradhat. A pénzbeli térítés mértékét a (2)
bekezdésben meghatározottak szerint a Pénzügyi, Jogi és
Tulajdonosi Bizottság határozza meg.

7. Bérbeadás közérdekû feladatok megvalósítása 
érdekében

28.§ (1) Szociális helyzet alapján megállapított lakbérre jo-
gosult az a személy a) aki az Önkormányzatra jelentõs erkölcsi
és/vagy anyagi értéket képviselõ ingó vagy ingatlan vagyont ha-
gyományoz, illetõleg ajándékoz; b) aki az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló köztisztviselõ, az
Önkormányzat költségvetési szerve által foglalkoztatott közal-
kalmazott, vagy munkaviszonyban alkalmazott c) akinek a la-
kás bérbeadása más önkormányzattal való megállapodás alap-
ján történik; d) aki megsemmisült vagy hatósági határozattal
életveszélyessé nyilvánított lakás használója.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell szerzõdést kötni
annak a lakásnak a használójával, akinek lakását az Önkor-
mányzat kérelmére kisajátították.
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(3) Határozott idõre bérleti szerzõdés köthetõ olyan sze-
méllyel, akinek a lakás bérbeadása az Önkormányzat érdeké-
ben áll vagy fontos közérdeket szolgál.

29.§ (1) A 28.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján azzal a
személlyel köthetõ bérleti jogviszony aki: a) nem rendelkezik a
Fõváros területén lakásbérlettel, bérlõtársi jogviszonnyal illetõ-
leg haszonélvezetében, tulajdonában lakóingatlan nem áll és b)
a bérbe adni kívánt lakás bérleti díjának megfizetését vállalja.

(2) A szolgálati célú lakás bérbeadása a bérlõnek az adott
szervnél fennálló köztisztviselõi, közszolgálati vagy munkavi-
szonya (a továbbiakban együtt: munkaviszony) idõtartamára
történhet. A Lakástörvény rendelkezéseire figyelemmel, ha a
bérlõ munkaviszonya nem a munkáltató érdekkörében felme-
rülõ ok miatt szûnik meg, a bérlõ köteles a lakást elhelyezési
igény nélkül a munkaviszony megszûnését követõ 90 napon
belül kiüríteni. Ha a munkaviszony a munkáltató érdekkör-
ében felmerülõ ok miatt szûnik meg, a bérlõ részére munkavi-
szony megszûnését követõ 1 évre a bérletet biztosítani kell, az
1 év lejártát követõ 90 napon belül a bérlõ a bérleményt köte-
les kiüríteni és elhagyni. 

30.§ (1) Azokat a lakásokat, amelyek a rendelet hatálybalé-
pésekor szolgálati lakásnak minõsülnek és az önkormányzat
költségvetési szerve által használt épületben vannak, csak a
költségvetési szervvel köztisztviselõi, közszolgálati vagy mun-
kaviszonyban álló, illetõleg vele ilyen jogviszonyt létesítõnek le-
het bérbe adni. A bérbeadás határozott idõre vagy a munkavál-
lalói jogviszony fennállásáig szólhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett lakás esetén: a) lakásba va-
ló befogadáshoz, a tartási szerzõdéshez, az albérletbe adáshoz
nem lehet bérbeadói hozzájárulást adni; b) lakáscseréhez akkor
lehet hozzájárulni, ha a csere folytán a lakásba költözõ bérlõ az
önkormányzat költségvetési szervével munkavállalói jogvi-
szonyban van, vagy ilyet létesít.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének használatában
álló helyiséget csak a költségvetési szerv tevékenységével
összefüggõ célra lehet bérbe adni.

(4) A lakások bérbeadásánál a szociális helyzet alapján meg-
határozott lakbérre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(5) Az (1)-(3) bekezdésben megjelölt lakás és helyiség
bérbeadói jogait és kötelezettségeit - a rendelet szabályainak
megfelelõ alkalmazásával - a költségvetési szerv gyakorolja.

8. Mûemléki védelem alatt álló lakás bérbeadására
vállalt kötelezettség  

31.§ (1) Ha a mûemléki védelem alatt álló lakást a bérlõ jog-
szabály rendelkezése alapján vagy az arra jogosult hozzájáruló
nyilatkozata hiányában nem vásárolhatja meg, a bérbeadó a
bérlõ kérelme alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlõ
halála esetén - amennyiben a lakásban a bérleti jogviszony foly-
tatására jogszabály vagy a jelen rendeletben foglaltak szerint
más jogosult (bérlõtárs) nincs - a lakásra azzal a személlyel köt
bérleti szerzõdést, akit a bérlõ közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatá-
ban megjelöl. A megjelölt személlyel hozzájárulása nélkül bérle-
ti szerzõdés nem köthetõ. 

(2)  Az (1) bekezdésben vállalt kötelezettség alapján a bér-
beadó a következõ - a bérlõ által megjelölt - személlyel köt
bérleti szerzõdést: a) gyermek, unoka, szülõ, ha törvény alap-
ján bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, b) a bérlõ-, il-
letve házastársa testvére, c) élettárs, d) nagyszülõ, e) a gyer-
mek házastársa.

(3) A bérlõ (1) bekezdésben megjelölt joga nem minõsül a
rendelet 18-20.§-ában meghatározott bérlõkijelölési/
bérlõkiválasztási jognak. 

III. Fejezet
Lakás bérbeadása nem lakás céljára 

32.§ (1) Lakás nem lakás céljára történõ bérbeadásáról - a
bérlõ, illetve a bérlõtársak kérelmére - a Képviselõ-testület
dönt. Ez esetben a bérleti szerzõdés csak határozott idõre, leg-
feljebb 5 évre szólhat. 

(2) A lakás nem lakás céljára történõ bérbeadásának minõ-
sül az az eset is, amikor a bérbeadó a már fennálló szerzõdés
módosításával teszi lehetõvé a bérlõ részére a lakás egy részé-
nek nem lakás céljára történõ használatát.   

(3) A más célra bérelt lakás, illetve a lakásnak más célra bé-
relt része a szerzõdés idõtartama alatt a bérleti díj számítása
szempontjából nem lakás céljára szolgáló helyiségnek minõsül. 

(4) A lakás egy részének más célú bérbeadásához a bérlõ-
társnak valamint társbérlet esetén a társbérlõnek is az írásbeli
hozzájárulása szükséges, ellenkezõ esetben a szerzõdés nem
köthetõ meg.

IV. Fejezet
Bérbeadás bérlõtársak részére

33.§ (1) Bérlõtársi szerzõdés olyan személlyel köthetõ, akit
a bérlõ a bérbeadónak a Lakástörvény 21.§ (2) bekezdésében
megjelölt hozzájárulása nélkül fogadhat a lakásba, feltéve, hogy
az érintett személy legalább egy éve életvitelszerûen lakik a la-
kásban. Fennálló bérlõtársi jogviszony esetében a bérlõtársak
köre csak a bérlõtársak közös írásbeli hozzájáruló nyilatkozata
alapján bõvíthetõ.

(2) A bérlõ (bérlõtárs) élettársával, illetve nagykorú unokájá-
val – tekintet nélkül arra, hogy az (1) bekezdés hatálya alá esik-
e – akkor köthetõ bérlõtársi szerzõdés, ha már legalább 3 év óta
életvitelszerûen – állandó lakhelyeként bejelentve - a bérlõvel
lakik együtt és nem rendelkezik másik beköltözhetõ lakás tulaj-
donjogával vagy haszonélvezeti jogával.

(3) Azon mûemléki védettség alatt álló lakásra vonatkozó-
an, amelyet a bérlõ nem vásárolhat meg, az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenõen – a bérlõ kérelmére – bérlõtársi szer-
zõdés köthetõ azzal a személlyel, akinek nincs beköltözhetõ la-
kása, valamint legalább három év óta a bérlõ beleegyezésével
életvitelszerûen a lakásban lakik, és ott lakóhellyel (állandó la-
kóhely) rendelkezik, feltéve, hogy a bérlõnek, illetve a bérlõ
házastársának a nagyszülõje, az unokája, testvére, továbbá a
bérlõ élettársa.

V. Fejezet
Megüresedett társbérleti lakrész 

bérbeadása

34.§ (1) A megüresedett társbérleti lakrészt a visszamaradt
társbérlõnek kell bérbe adni. Több visszamaradt társbérlõ ese-
tében a megüresedett lakrész a bérbeadó döntése alapján ke-
rül átadásra. 

(2) Ha a visszamaradt társbérlõ igazolja, hogy a lakás volt tu-
lajdonosa vagy annak egyeneságbeli rokona, a megüresedett
társbérleti lakrész tekintetében a bérlõ jogutódjának minõsül,
így részére a társbérleti lakrészt egyéb, jelen rendeletben meg-
jelölt feltételek vizsgálata nélkül bérbe kell adni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak esetén a bérlõ a saját jo-
gon bérelt és megüresedett lakrész után költségelvû lakbért
köteles megfizetni. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy a költ-
ségelvû lakbért vállalni nem tudja, részére a Bérbeadó másik
lakást biztosíthat. 

VI. Fejezet
Lakbér mértéke, fajtái 

35.§ (1) A lakások lakbérének mértéke szociális helyzet
alapján, piaci elven vagy költségelven kerül megállapításra. A
lakbér mértékét a lakás komfortfokozata, alapterülete, minõsé-
ge, a lakóépület állapota és településen, illetõleg a lakóépületen
belüli fekvése, a bérbeadó által a szerzõdés keretében nyújtott
szolgáltatás, valamint a bérlõt terhelõ költségek viselése alapján
kell kiszámítani, lakbérnövelõ, illetve lakbércsökkentõ ténye-
zõk figyelembe vételével.

(2) Szociális helyzet alapján bérleti jogviszony a bérlõ illetve
jelen rendeletben megjelölt egyéb személyek vagyoni és jöve-
delmi viszonyait figyelembe véve létesíthetõ. A bérleti szerzõ-
dés határozatlan és határozott idejû lehet. A szerzõdési ajánlat
elfogadása, illetve a szerzõdés megkötése elõtt – figyelemmel
a Budapest Fõváros Közgyûlésének 17/2006. (IV.14.) Fõv. Kgy.
rendeletére - az e rendeletben foglaltak szerint vizsgálni kell a
jövedelmi és vagyoni helyzetet.

(3) A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét
úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épü-
let központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezé-
sekkel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek.

(4) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének mértékét
úgy kell megállapítani, hogy az önkormányzat ebbõl származó
bevételei nyereséget is tartalmazzanak. A piaci alapú bérleti
szerzõdés idõtartama 5 év, amely idõtartam kizárólag a
Képviselõ-testület döntése alapján hosszabbítható meg. A
meghosszabbított szerzõdés lehet határozott illetve határozat-
lan idõtartamú is. Amennyiben a Képviselõ-testület a szerzõdés
idõtartamát az 5 év lejártáig nem hosszabbítja meg, úgy a szer-
zõdést az 5 év lejártát követõ 90. napon megszûnik.

1. Szociális helyzet alapján megállapított lakbér
36.§ (1) Szociális alapon lakás pályázat útján, vagy a kérelem
alapján adható bérbe. 

(2) Szociális helyzet alapján megállapított lakbérre jogosult
a pályázó vagy kérelmezõ, ha a bérbeadásról hozott döntés
idõpontjában aa..)) neki vagy házastársának (élettársának), il-
letve a vele együttlakó vagy együtt költözõ közeli hozzátarto-
zójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs
másik beköltözhetõ lakása és bb..)) az õ és a vele együttélõ vagy
együtt költözõ hozzátartozók egy fõje jutó havi nettó jövedel-
me nem haladja meg az egy háztartásban élõk esetében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három-
szorosát, egyedülálló esetében a három és félszeresét vala-
mint cc..)) õ és a vele együttélõ vagy együtt költözõ hozzátarto-
zók nem rendelkeznek olyan ingó vagy ingatlanvagyonnal,
amelynek együttes forgalmi értéke egy háztartásban élõk
esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 100-szorosát meghaladja.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt feltételek jelen rendelet ha-
tálybalépését követõen - pályázat vagy kérelem útján - indult
eljárásokban alkalmazandóak. 

(4) A bérlet létesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról a
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság határoz.

(5) A bérlet létesítésére olyan pályázat is kiírható, amelynek
alapján a szociális helyzete alapján jogosult személy a lakás ren-
deltetésszerû használatra való alkalmassá tételére, felújítására,
komfortfokozatának emelésére tesz ajánlatot, kivéve a mûem-
léki védettségû épületben lévõ lakásokat.

(6)  Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján
a Polgármester jogosult a bérlõ - egyedi méltányosságra okot
adó körülménye esetében - piaci alapú bérleti jogviszonyát
költségelvû vagy szociális alapú jogviszonnyá valamint a költ-
ségelvû jogviszonyát szociális alapú jogviszonnyá módosítani. 

Egyedi méltányosságra okot adó körülménynek minõsülhet
többek között: a.) a kérelmezõ tartós munkanélkülisége; b.) ha a
kérelmezõ gyermekét egyedül neveli; c.) ha a kérelmezõ csa-
ládjában három vagy több gyermeket nevel; d.) ha a kérelmezõ
tartósan beteg gyermeket nevel, gondoz; e.) ha a kérelmezõ
egyedülálló nyugdíjas.

37.§ (1) A szociális helyzeten alapuló lakbér mértéke:
a) összkomfortos lakás esetén 240,- Ft/m2/hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén 191,- Ft/m2/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén 83,- Ft/m2/hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén 63,- Ft/m2/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén 50,- Ft/m2/hó+ÁFA

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbér mértéke
20%-kal magasabb, ha a lakás, illetõleg az épület, amelyben a
lakás található a) ha a lakbér megállapítását megelõzõ 15 éven
belül az épület, amelyben a lakás található teljes felújításban ré-
szesült, vagy b) ha az épület, amelyben a lakás található, kiemelt
lakóövezetben fekszik (Várhegy, Naphegy, Gellérthegy, Duna-
part) a rendelet 1. sz. Függelékében felsorolt utcajegyzék sze-
rint, vagy c) ha a lakás hatlakásos vagy annál kisebb lakóépület-
ben van, és a lakáshoz udvar vagy kert tartozik.

Az (1) bekezdésben meghatározott lakbér mértéke 10%-
kal magasabb, ha a lakbér megállapítását megelõzõ 10 évben az

épület, amelyben a lakás található részleges felújításban része-
sült. Az épület teljes felújítása akkor valósul meg, ha az épület
homlokzat, lépcsõház, tetõ, kémény, nyílászárók, csapadékvíz
elvezetõ rendszer, elektromos és gépészeti felújítása megtör-
tént, a részleges felújítás esetében a felsorolt munkákból leg-
alább kettõnek meg kell valósulnia.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbér mértéke
a) 15%-kal alacsonyabb, ha a lakás az épület földszintjén he-
lyezkedik el és fölötte legalább három emelet található;
b) 25%-kal alacsonyabb, ha a lakás alagsori, vizes vagy aládúcolt;
c) 50%-kal alacsonyabb, ha a lakást a Budapest Fõváros
Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
egészségtelennek nyilvánította (pl. gombás);
d) a kibõvített alapterületre nézve a bérbeadó hozzájárulásától
számított 5 éves idõtartamig a mindenkor hatályos rendelet
szerint megállapítható lakbér 50 %-a, ha a bérlõ a lakást saját
költségén bõvíti.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott lakbér növelõ és
csökkentõ tényezõket a lakbér kiszámításánál együttesen kell
figyelembe venni. A lakbért növelõ és csökkentõ tényezõk
együttesen is a lakbért legfeljebb 50%-kal növelhetik, illetve
csökkenthetik.   

(5) Ha a bérlõ a lakást saját költségén komfortfokozat növe-
lésével korszerûsíti, e jogcímen a lakbér a bérlõ lakásbérleti jog-
viszonya megszûnéséig nem módosítható.

2. Költségelven megállapított lakbér
38.§ (1) Költségelven történõ bérbeadással kell a lakást

bérbe adni: a) egyedi bizottsági, illetve testületi döntés, vala-
mint pályázat alapján, b) ha a bérlõ az önkormányzati lakás
hasznosításával összefüggésben jövedelemhez jut (albérletbe
adás), c) ha a bérlõ több önkormányzati lakás bérleti (bérlõ-
társi) jogával rendelkezik, d) megüresedett társbérleti lakrész
esetén a visszamaradt társbérlõnek, kivéve, ha a visszama-
radt társbérlõ szociális alapon jogosult a megüresedett lak-
rész bérletére, e) lakáscsere esetében, f) tartási szerzõdés tel-
jesítése esetén bérbe adott lakások esetében, g) bérlõkijelö-
lési illetve bérlõkiválasztási jog alapján bérbe adott lakások
esetében.

(2) Az (1) bekezdés e)-g) pontja esetében a bérbeadó költség-
elvû lakbért jelen rendelet hatálybalépését követõen állapíthat
meg.

(3) A költségelvû bérbeadásnál a bérlõ jövedelmi és vagyoni
körülményeit nem kell vizsgálni.

(4) A bérlõnek a lakbér mellett a bérbeadó által biztosított
külön szolgáltatások díját is meg kell fizetnie.

39.§ (1) A költségelvû lakbér mértéke:
a) összkomfortos lakás esetén 402,- Ft/m2/hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén 402,- Ft/m2/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén 237,- Ft/m2/hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén 156,- Ft/m2/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén 101,- Ft/m2/hó+ÁFA

(2) A lakbér mértékének meghatározására és a bérlõk szá-
mára való közlésére minden tárgyévben egy alkalommal, az el-
sõ negyedévében kerül sor a KSH által közzétett elõzõ évi fo-
gyasztói árindex (infláció) mértékének megfelelõen.

(3) A (2) bekezdés szerint megállapított bérleti díjakat min-
den tárgyév április 1-tõl kell alkalmazni.

(4) A 37.§ (2)-(5) bekezdéseit a költségelven megállapított
lakbér esetében is figyelembe kell venni. 

3. Piaci elven meghatározott lakbér
40.§ (1) Piaci alapú bérletre kiírt pályázaton a pályázó az e

rendelet által meghatározott és a pályázati kiírásban meghirde-
tett havi bérleti díj megfizetésére, ennek keretében az általa
elõre teljesítendõ fizetési kötelezettség mértékére, továbbá a
bérlet - a pályázati kiírás keretei közötti - idõtartamára tehet
ajánlatot.

(2) A lakást annak kell bérbe adni, akinek ajánlata - figye-
lemmel az elvégzendõ felújítási munkákra is - összességében a
legkedvezõbbnek tekinthetõ. 

(3) Piaci alapú bérlet úgy is pályáztatható, hogy a pályázó a
lakás rendeltetésszerû használatra való alkalmassá tételére,
felújítására, komfortfokozatának emelésére és lakbérére
együtt tesz ajánlatot úgy, hogy a mûemléki védettségû lakás
esetében a mûemléki helyreállítást is vállalja. A kiírás feltétele-
it és a pályázatok elbírálásának szempontjait – a rendeletben
foglaltak, valamint a Pénzügyi, Tulajdonosi és jogi Bizottság ál-
láspontjának figyelembevételével - a Polgármester határozza
meg.

41.§ (1) Piaci alapon történõ bérbeadás esetén a lakás lak-
bére a 39.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott lakbér
ÁFA–val növelt mértékének

1. öttõl-tizenötszörös összege, ha a lakás, illetõleg az épület,
amelyben a lakás található, a lakbér megállapításának idõpont-
ját megelõzõ 15 évben épült vagy teljes felújításban részesült
vagy a rendelet 1. sz. Függelékében felsorolt utcajegyzék sze-
rinti kiemelt lakóövezetben fekszik, emellett pedig a lakás elhe-
lyezkedése (panoráma, lakószobák mérete), mûszaki állapota,
felszereltsége, lakásberendezéseinek állapota, illetõleg a bér-
beadó által biztosított külön szolgáltatások miatt különösen jó
adottságúnak minõsíthetõ,

2. négytõl-tízszeres összege, ha a lakás, illetõleg az épület,
amelyben a lakás található a lakbér megállapításának idõpont-
ját megelõzõ 10 évben teljes felújításban részesült vagy a ren-
delet 1. sz. Függelékében felsorolt utcajegyzék szerinti kiemelt
lakóövezetben fekszik, de nem minõsíthetõ különösen jó adott-
ságúnak az 1. pont alapján,

3. háromtól-hatszoros összege, ha a lakás nem tartozik az 1.
és 2. pontban meghatározott kategóriába, mûszaki állapota jó
és felszereltsége, lakásberendezéseinek állapota elfogadható,

4. háromtól-ötszörös összege, ha a lakás nem tartozik az 1.
és 2. pontban meghatározott kategóriába és mûszaki állapota
alapján felújításra szorul.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott feltételek szerint kell
megállapítani a lakbért a bérbeadó által és költségén kivitele-
zett és piaci alapon bérbe adott lakások bõvítése esetén kiala-
kult bérleményre nézve is.

(3) A nem piaci alapon bérbe adott lakás bérbeadó által és
költségén kivitelezett bõvítése esetén a bõvített alapterületre
nézve bérlõ a (2) bekezdésben meghatározott piaci bérleti díj
25 %-át köteles megfizetni.

VII. Fejezet 
A lakbértámogatás

42.§ (1) Önkormányzati lakás bérlõjét lakbértámogatás ille-
ti meg, ha a)  a bérlõ háztartásában az egy fõre jutó nettó jöve-
delem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj kettõ és
félszeresét, egyedülálló esetén háromszorosát és b) a bérlõ és a
vele egy háztartásban élõk külön nyilatkozatuk értelmében
nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgal-
mi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100-szorosát és c) a fizetendõ lakbér összege
meghaladja a bérlõ és a háztartásában élõk havi összjövedel-
mének 20 %-át, továbbá d) a bérlõ és vele egy háztartásban
élõk igazolható módon a létfenntartásukat veszélyeztetõ rend-
kívüli élethelyzetbe kerültek, vagy idõszakosan illetve tartósan
létfenntartási gondokkal küzdenek. 

(2) Nem jogosult lakbértámogatásra az a bérlõ, aki  a) az ön-
kormányzattól lakásfenntartási támogatásban részesül, b) a ren-
delet szerinti piaci alapon bérbe vett lakásban él, c) a lakás hasz-
nosításával összefüggésben jövedelemhez jut, d) lakókörnyeze-
te rendezettségét nem biztosítja. A lakókörnyezet akkor rende-
zett, ha a bérlõ az általa életvitelszerûen lakott lakást tisztán,
rendezett, higiénikus állapotban tartja, a lakás állagát folyamato-
san karbantartja, rendeltetésszerû használhatóságát biztosítja.  

(3) A lakbértámogatás mértéke a rendelet szerint megálla-
pított lakbér összegének 20%-ától 40%-áig terjedhet.
Rendkívüli méltánylást érdemlõ esetben a lakbértámogatás
mértéke a megállapított lakbér 50%-a, ha – különösen a keze-
lõ- vagy szakorvos által kiadott igazolás alapján – bérlõvel egy
háztartásban lévõ, önmaga ellátására képtelen, állandó vagy
tartós felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos vagy rokkantsági,
illetve rehabilitációs ellátásra jogosult személy van.

(4) A lakbértámogatás iránti kérelmet az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodájához a 2. sz. mel-
léklet Függelék szerinti nyomtatványon kell benyújtani, csatolva
a bérlõ és vele egy házastársban élõk vagyonnyilatkozatát, az
ingatlankezelõ lakbérértesítõjét, illetve a közüzemi díjak ki-
egyenlítésérõl szóló igazolást. 

(5) A lakbértámogatás iránti kérelmet a Képviselõ-testület
által átruházott hatáskörben a Polgármester határozattal bí-
rálja el. A határozat ellen a Képviselõ-testülethez lehet felleb-
bezést benyújtani. A lakbértámogatás megállapításának idõ-
tartama 1 év. A kérelmet évente új eljárás keretében meg kell
újítani.

(6) Bérbeadó a döntésérõl tájékoztatja az ingatlankezelõt, az
ingatlankezelõ - jogosultság esetén - csökkenti a fizetendõ lak-
bér összegét. 

(7) Bérlõ a jogosultság megállapítását követõen is köteles
lakókörnyezete rendezettségét biztosítani, ennek ellenõrzésére
a bérbeadó a rendelet 87.§ (1) c) pontjában meghatározottak
szerint jogosult. Amennyiben a bérlõ a támogatás ideje alatt la-
kókörnyezete rendezettségét nem biztosítja, bérbeadó 15 na-
pos határidõ tûzésével írásban felhívja a bérlõt – az elvégzendõ
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányossá-
gok felszámolására, melynek teljesítésérõl ismételt helyszíni
szemle során gyõzõdik meg. Amennyiben az ismételt helyszíni
szemle során kiderül, hogy a felszólításban foglaltaknak bérlõ
nem vagy hiányosan tett eleget, a lakbértámogatás a helyszíni
szemlét követõ napon szûnik meg. 

(8) Amennyiben a bérlõ, és/vagy a vele egy háztartásban élõ
jelen paragrafusban meghatározott feltételeknek megfelelni
nem tud, úgy a bérlõ és/vagy a vele egy háztartásban élõ köte-
les e tényt a tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül a bér-
beadó részére bejelenteni. A bérlõ a bérbeadó felé vele egy ház-
tartásban élõ bejelentési kötelezettségének teljesítéséért fele-
lõsséggel tartozik. 

(9) Ha a bérlõ és/vagy a vele egy háztartásban élõ a (8) be-
kezdésben megjelölt kötelezettségét határidõben nem teljesíti,
a bérlõ a jogosulatlanul kifizetett lakbértámogatást köteles
visszafizetni. A bérbeadó rosszhiszemû bérlõ és/vagy vele egy
háztartásban élõ esetén törvényben meghatározott késedelmi
kamatra jogosult.

**        **        **

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

94.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2)  A rendelet hatályba lépését követõ napon hatályát vesz-

ti a Budavári Önkormányzat 4/1994. (III.17.) Kt. rendelete a
Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirõl. 

(3) A rendelet hatálybalépése elõtt kötött bérleti szerzõdés
változatlan tartalommal érvényes, az abban vállalt feltételeket
és kötelezettségeket a rendelet hatálybalépése nem teheti ter-
hesebbé. 

(4) A (3) bekezdés nem vonatkozik a bérleti szerzõdésben
megjelölt bérleti díj mértékének 37.§, 39.§ és 41.§ alapján tör-
ténõ változtatására. 

Budapest, 2012. október 26.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya dr. Nagy Gábor Tamás
Jegyzõ polgármester

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ 
az ügyfélszolgálati irodán  (I. ker. Kapisztrán tér 1.) 
és  az önkormányzat honlapján: www.budavar.hu

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

AAzz  OOTTPPiinnggaattllaannppoonntt,,  mmiinntt  oorrsszzáággooss  bbaannkk  ééss
iinnggaattllaannkköözzvveettííttõõ  hháállóózzaatt,,  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffee--
lleeii  sszzáámmáárraa  eellaaddóó--kkiiaaddóó  llaakkáássookkaatt  ééss  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..

TTeelleeffoonn::  0066--7700//337777--33334411,,  wwwwww..oottppiipp..hhuu,,  ee--mmaaiill::
hheeggyyeessii..ccssaabbaa@@oottppiipp..hhuu..

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2, két-
szobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak a
Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az ablakok a
Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt
24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió Ft. Tele-
fon: 0630-5637-350.oo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, utcai
lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.oo

II..  kkeerr..  Várkert rakparton, tabáni panorámás, 75 m2-es 2
szoba hallos, liftes öröklakás eladó. Tel.: 0630-911-2668.

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék. Te-
lefon: 0630-304-3129.oo

BBuuddaa legszebb helyén, Zugligetben több generációnak
megfelelõ családi ház, õsfás, panorámás telken eladó. Az in-
gatlan árába 70 millió Ft-ig lakásokat beszámítok! Vételár:
129 millió Ft. Tulajdonos: +3630/2977-417.

II..,, Attila úton, a Roham utcánál, csendes udvarban, 58
nm-es, am. Nappali + két szbás, gázfûtéses, szépen felújí-
tott, napos öröklakásom 11.300.000 Ft eladó. Alacsony
rezsi!. Telefon: 06-20-489-3612.+36-20-365-4556

BBuuddaaii várban, Dísz téren, 58 nm öröklakás eladó tulaj-
donostól. 2+fél szoba, világos, mellette beépítetlen tetõ-
tér. 70-es években épült ház. Irányár: 23,9 MFt, érdeklõd-
ni: 06-20-325-1398.

BBuuddaaii várban reprezentatív épület II. emeletén a Tóth
Árpád sétány felé is nyíló 100 m2-es, 2 generációs, 2 für-
dõszobás önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy ki-
sebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 29,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933

TTáánnccssiiccss Mihály utcában a Mátyás templom közelében
76 m2-es I. emeleti utcai fekvésû, 2 szobás, nagy étkezõ-
konyhás, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 19,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933

MMéésszzáárrooss  utcában 7 lakásos társasház teljes lakószint-
jén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65
m2) reprezentatív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus
polgári öröklakás egyben vagy külön eladó. Vételár egy-
ben: 40 M Ft vagy külön a 126 m2 irányára: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

OOrrsszzáágghháázz utcában nagypolgári mûemléképület I. eme-
letén 190 m2-es 2 konyhával, 2 fürdõszobával és 3 bejá-
rattal kialakított, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga egyben vagy
2 külön lakásként (80 m2 + 110 m2) átadó vagy kisebb la-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAllkkaallmmii  lehetõség! Budai Vár közelében (Toldy Ferenc
utcában és Batthyány utcában) polgári belméretû 100 m2-
es 3 szobás, nagy étkezõkonyhás, egyedi gázfûtéses ön-
kormányzati lakások bérleti joga átadó vagy kisebbre cse-
rélhetõ. Csereirányár: 13 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

SSzzaallaagg utcában, 8 lakásos modern  kertes társasházban
lévõ újszerû állapotú, 76 m2-es 2,5 szobás, nagy étkezõ-
konyhás önkormányzati lakás bérleti joga önálló tárolóval
és teremgarázs hellyel átadó. Csereirányár: 21 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

KKrriisszzttiinnaa  körúton a Budai várral szemben eladó egy
bauhaus-épületben lévõ igényesen felújított, gépesített,
káprázatos panorámájú, azonnal beköltözhetõ 80 m2-es
2,5 szoba hallos, erkélyes öröklakás. Irányár: 27,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban a Táncsics utcában
bruttó 260 m2-es, 2 generációs, 2 önálló lakásként is hasz-
nálható I. emeleti (110 m2-es) és tetõtéri  (150 m2-es) ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 29,9 M Ft és 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

AAllbbéérrllõõtt keresek budavári lakásomba kedvezõ feltéte-
lekkel megbízható középkorú hölgy személyében. Telefon:
06-30-290-8228.

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyí-
ló panorámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ
emeletén eladó egy teljes felújításra szoruló, napfényes, 73
m2-es, jelenleg mûteremlakásként használt, 2 bejárattal
kialakított öröklakás. Irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddáánn  a Naphegyen 7 lakásos reprezentatív társasház-
ban eladó egy 110 m2-es, 3,5 szoba hallos, 3 erkélyes, vári
panorámás, azonnal beköltözhetõ villalakás. Irányár: 47,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

II..,,  IIII. kerületi 60 nm körüli 2 és fél szobás emeleti, erké-
lyes, napos lakást vennék lehetõleg tulajdonostól. Telefon:
06-30-403-4026.

IIsskkoolláábbaann dolgozom, eltartási szerzõdést, vagy gondo-
zást vállalok idõs személlyel, Budapest vagy környékén,
lakás ellenében, ottlaknék, anyagilag és élelemmel támo-
gatnám. Telefon: 06-70-559-8553, 06-30-372-2424
reggel 7.00-9.00-ig és este 17.00-21.00 között.

VVáárroollddaallbbaann kertre nézõ, erkélyes, három szobás, 79 m2-
es, emeleti, napos lakás eladó, 26.9 MFt, www.budaihe-
gyek.hu, telefonszám: 0670-523-1969.

II..  kkeerrüülleett,,  Gellérthegyen Berényi utcai igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, 45 m2, 2 szobás, erkélyes, közös
és külön tárolós, teremgarázsos lakás eladó. Telefon: 0630-
9496-400.

II..  kkeerrüülleett  Attila úton a Roham utcánál csendes udvarban,
58 m2-es am. nappali + két szobás, gázfûtéses, szépen felújí-
tott, napos öröklakásom eladó, 11.300.000 Ft-ért. Alacsony
rezsi! Telefon: 06-20-489-3612.

aaddááss--vvéétteell

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii    ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnoo--
kkaatt,,  rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszzppéénnzz--
zzeell..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22999999..  

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõ-
lapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket.
Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-
mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii  kkee--
lleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..
KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-3-707-221.

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeii--
bbeerr  HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeell..::  ++33663300--330033--
66994400..0000

MMeegguunntt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedõ! Telefon: 06-20-956-4084.

KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZÉÉRRTT  VVÁÁSSÁÁRROOLLUUNNKK!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  óórráá--
kkaatt..  AArraannyy::  66..880000--1100..000000  FFtt..  EEzzüüsstt::  115500--330000  FFtt..  VVIIII..,,
WWeesssseelléénnyyii  uu..  1199..  TTeelleeffoonn::  331177--99993388,,  XXIIIIII..,,  HHoolllláánn  EE..  uu..  44..
TTeelleeffoonn::  335500--44330088,,  IIII..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--
33665511..  TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn  aa  LLOOUUIISS  GGAALLÉÉRRIIÁÁTT!!

sszzoollggáállttaattááss

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

RRaaggyyooggóó  ttiisszzttaassáágg
TTáárrssaasshháázz--,,  iirrooddaa--,,  llaakkáássttaakkaarrííttááss  sszzáámmllaakkééppeess,,  
ggyyaakkoorrllootttt,,  lleeiinnffoorrmmáállhhaattóó  ((llaakkáássttaakkaarrííttááss  11220000

FFtt++ÁÁffaa//óórraa))..  UUggyyaannootttt  áássvváánnyyttaannii  eelleemmzzééss  
DDrr..  NNéémmeetthh  TTiibboorr  0066--7700--224455--44550055,,

nneemmeetthhttaakkaarriittaass@@ggmmaaiill..ccoomm..

MMeeggbbíízzhhaattóó kárpátaljai asszony idõs-, gyermekgondo-
zást, ápolást, háztartásvezetést vállal ottlakással. Telefon:
06-30-9648-541.

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemélyeknek
és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-3800.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

4444  éévveess megbízható, ápolt nõ házvezetést, takarítást,
vasalást, bevásárlást, hivatalos ügyintézést vállal. Telefon:
06-70-626-4573.

AAjjttóó--,,  aabbllaakk--,,  zzáárrjjaavvííttááss--ffeellúújjííttááss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa--,,  kkoonnyyhhaa--
ccsseemmppéézzééss,,  vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreellééss,,  ffeessttééss--mmáázzoollááss,,  kkiisseebbbb
mmuunnkkáákk  eellvvééggzzééssee,,  mmaaggáánn--  ééss  ttáárrssaasshháázzaakknnaakk..  MMeettzz  MMáá--
ttéé,,  00662200--334499--55339955..

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 0620-9344-664,
246-9021. ELMÛ által minõsített vállalkozás.oo

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojler vízkõtelenítése, cseréje, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon:
0630-447-3603.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss  tteelljjeesskköörrûû
mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüülléékkjjaavvííttááss..  AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,
ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,  0066--2200--333344--
33443388..0000

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve víz-,
fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingyenes fel-
méréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, határidõre, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153,
www.mesterur.hu.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával! Telefon:
06-30-712-2024.

Várban lakó középkorú hölgy takarítást, idõs embereknek
segítést vállal (bevásárlás...) Telefon: 06-30-486-0604.

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!! Izomletapadások kimasszírozása, nya-
ki- és hátfájdalmak kezelése, talpmasszírozás okleveles
gyógymasszõrtõl. Kérésre házhoz megyek. Telefon: 0630-
283-3314.

JJÓÓGGAA a mindennapi életben. Az egészség megõrzéséért
nélkülözhetetlen a rendszeres mozgás, a szabályos nyugodt
tudatos légzés és a stressz oldásában a lazítás, pihenés.
Próbálja ki Ön is! Hétfõn és szerdán 18.00-19.30-ig. Budavári
Általános Iskola. Tárnok u. 9-11. Tel.: 0630-402-4657.oo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, korrepetálás középszintû és
emeltszintû érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés.
Több, mint húszéves gyakorlat. telefon: 213-7747, 0620-
518-2808.

TTaannáárr  korrepetálást, gyermekfelügyeletet vállal alsó ta-
gozatosoknak; magyar nyelv és irodalomból minden kor-
osztálynak, egyetemi felvételi elõkészítést is, az 1., 2., és
12. kerületben. Telefon: 06-30-997-89-12, 06-30-274-
9968, edittanacsado@t-online.hu.

HHeeggeeddûû és zongora magánoktatás diplomás pedagó-
gustól angol, német, olasz nyelven is. Kérésre házhoz me-
gyek. Telefon: 06-30-470-8914.

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 
Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek

a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Egészség

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnõt-
teket keres, hogy - mint mentorok és oktatók - az olvasás elsajá-
tításában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja: segítsen egy fiatal
diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat, dol-
gozzon együtt csapatban más idõsebb felnõttekkel és kapjon
havi ösztöndíjat! További információ: 06-20-807-3268,
www.civilvallalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

FFOOGGLLAALLJJAA  LLEE MMÁÁRR  MMOOSSTT  CCÉÉGGEESS,,  BBAARRÁÁTTII
VVAAGGYY  CCSSAALLÁÁDDII  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYÉÉTT  KKAARRÁÁCCSSOONNYYRRAA!!  

Kérjen részletes ajánlatot! www.trofeagrill.eu/margit

AAjjáánnddéékkoozzzzoonn  ddoollggoozzóóiinnaakk,,  sszzeerreetttteeiinneekk  TTrróóffeeaa  GGrriillll  éétttteerreemm  vveennddééggkkáárrttyyáátt!!
s

s

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
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