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elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület a 2008. decemberi ülésén tárgyalta és az 1750/2008 sz. Bp. Főv. X. ker. 
Kőb. Önk. Határozatában elfogadta - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, melynek 1.1.8-as Működési bevételek című pontja alapján „az uszoda 
vezetője előterjesztést készít a jegyárak vonatkozásában a Képviselő-testület számára". 
Az előterjesztéshez mellékeltük a 2009-es évre elfogadott és a 2010-es évre javasolt 
jegyárakat tartalmazó összehasonlító táblázatot, továbbá a környező, szomszéd kerületekben 
levő hasonló adottságú uszodák jelenleg érvényes jegyárait. 
Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták, s meghozott döntésükről a 
bizottságok elnökei a képviselő-testületi ülésen adnak tájékoztatást. 

Kérem a képviselő-testületettői a határozat megvitatását és jóváhagyását. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest Újhegyi út 13.) a 2010. 
január 1-től érvényes árlistáját elfogadja. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Bizottság! 

A képviselő-testület a 2008. decemberi ülésén tárgyalta és az 1750/2008 sz. Bp. Főv. X. ker. 
Kőb. Önk. Határozatában elfogadta - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, melynek 1.1.8-as Működési bevételek című pontja előírja, hogy „az 
uszoda vezetője előterjesztést készít a jegyárak vonatkozásában a Képviselő-testület 
számára". 

A 2010-re a javaslat a jegyárak koncepciójában, szerkezetében jelentős változásokat tervez az 
előző év(ek)-hez viszonyítva. 

A változásokat a következők indokolják: 
A 2009-es év második felében egy új beléptető renszer került kialakításra, amely 
lehetővé teszi az uszodában tartózkodás idejének mérését, regisztrálását. így lehetővé 
válik egy a szolgáltatás idejével arányos jegyár kialakítása. 
A javasolt jegyárak áremelkedést is tartalmaznak a teljes idejű szolgáltatás 
igénybevétele esetén, ezt a felmerülő költségekben bekövetkezett áremelkedés mellett 
a 2009 július 1-étől módosult Áfa kulcs változása indokolja. 
Megjegyezni kivánom, hogy a 2009-es érvényes árak esetében az uszoda nem 
érvényesítette, hárította tovább testületi,bizottsági tagok javaslatai, döntései hatására a 
2008-ban bekövetkezett jelentős költségár emelkedést. Sajnos megállapítható a családi 
kasszák túlterheltsége miatt az eddig rendelkezésre álló adatok alapján az árak 
alacsony szinten tartása nem járt a várt forgalom és ezen keresztül bevétel 
emelkedéssel. 
A mellékelt árjegyzékek - melyeket a környező kerületekben található hasonló 
adottságú uszodákból szereztünk be- elemzése teljes árú jegyek esetén is bizonyítja 
az általunk használt árak alcsony szintjét. 
További változás a jegyárkonstrukcióban a nyári időszakra érvényes „Strand árak". 
Az elképzelésem szerint idei évben próbaként a strandot teljesen leválasztva az 
uszodától nyitnánk meg. így leválaszthatnánk a kerítésen át érkező „vendég"-kört az 
uszodát, szaunát kulturáltan, normálisan használó elvárható normákat betartó 
vendégeinktől. 
Reményeim szerint a beléptető karóra használatával csökkenni fog ez a nem kívánt 
látogatók száma. 
A 2 illetve 4 órás jegyek bevezetésével valószinűsíthető, hogy az egésznapos 
igénybevételek száma minimalizálódik, csak a strand esetén merül majd fel. Az ezévi 
kedvezőtlen tendencia ellenére bízom az előző évekhez képest is kedvező, csalogató 
jegyárak forgalom javító hatásában. 

A fenntiek figyelembe vételével kérem a bizottságot, a testületet az Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő 2010 évi jegyáraira vonatkozó javaslat elfogadására. 
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Jelenleg Tervezett

Uszodai árak

0001 Felnőtt belépő (szaunával) egész napra 800
0012 2 órára 600
0013 4 órára(szaunával) 900
0002 Diák vagy Nyugdíjas belépő (szaunával) 700
0022 2 órára 500
0023 4 órára(szaunával) 800
0003 Gyermek belépő (3-14 éves ) 500
0032 2 órára 450
0033 4 órára 550
0004 Csoportos gyermek belépő (10 főtől) 400 450
0005 Családi belépő (4 órás): 2 felnőtt+2 gyermek 1 800 2000

minden további gyermek személyenként 500 500

0111 Felnőtt belépő (szaunával) egész napra 1 500 1600
0112 2 órára 600
0113 4órára (szaunával) 900
0121 Diák vagy Nyugdíjas belépő (szaunával) 1 000 1200
0122 2 órára 500
0123 4 órára(szaunával) 800
0131 Gyermek belépő (3-14 éves ) 700 800
0132 2 órára 400
0133 4 órára (szaunával) 500
0141 Családi belépő: 2 felnőtt+2 gyermek 3 200 3500

minden további gyermek személyenként 500 500

0006 Ruhatár 100 100
0007 Kisérő belépő (Tanév alatt) 300 300

alkalom
0211 Felnőtt bérlet (szaunával) 10 7 000 8 000
0221 Diák vagy Nyugdíjas bérlet (szaunával) 10 6 000 7 000
0231 Gyermek bérlet (3-14 éves ) 10 4 500 5 000

0311 Felnőtt bérlet (szaunával) 12 16 000 18 000
0321 Diák vagy Nyugdíjas bérlet (szaunával) 12 10 000 12 000
0331 Gyermek bérlet (3-14 éves ) 12 7 000 8 000

0041 Éves bérlet szaunával(naptári éven belül) 132 100 000 100 000

Táblázat a jelenlegi és a 2010-re tervezett árakról

Kódszám Szolgáltatás megnevezése
ÁFA-val 

Hétfőtől-Péntekig 

Szombat-Vasárnap és Ünnepnapokon

Mindennap

Bérletek
Hétfőtől-Péntekig (naptári éven belüli felhaszn.)

Szombat-Vasárnap és Ünnepnapokon (naptári éven belül)



0051 Hajszárító 50 50
0052 Pályabérlet óránként (1 sáv=1/2 tanmedence) eltérő eltérő
0053 Úszósapka kölcsönzés 300 150/300 k
0054 Értékmegőrzés 200 200
0055 Vízijártassági igazolás 2 500 2 500
0056 Szauna bérlés (óra) 3 000 3 500
0057 Szekrény bérlés (havi) 1 000 1 200
0058 Szekrény bérlés (évi) 10 000 12 000
0059 Karóra kaució 1 000

Strand árak tervezett
611 Felnőtt belépő egész napra 1 200
612 4 órára 800
621 Diák vagy Nyugdíjas belépő egész napra 900
622 4 órára 700
631 Gyermek belépő (3-14 éves ) egész napra 600
632 4 órára 500
641 Családi belépő: 2 felnőtt+2 gyermek egész napra 2 500

minden további gyermek személyenként 500
642 Családi belépő(4órás): 2 felnőtt+2 gyermek 1 800

minden további gyermek személyenként 450

Egyéb szolgáltatások



Pesterzsébeti Uszoda 

BÉRLETEK 

10 alkalmas úszóbérlet (1 hónap)7 200 Ft 
10 alkalmas felnőtt bérlet (családi, 1 hónap)ll 250 Ft 
50 alkalmas bérlet (4 hónap)56 250 Ft 
100 alkalmas bérlet (6 hónap)100 000 Ft 

• 200 alkalmas bérlett (9 hónap)175 000 Ft 
• 300 alkalmas bérlett (12 hónap)225 000 Ft 
• Elveszett bérlet pótlása 5000 Ft 

NAPIJEGYEK 

Felnőtt napi belépőjegyl 250 Ft 
Gyermek belépőjegy 6 éves korig (Felnőtt kísérővel)600 Ft 
Diák és ifjúsági belépőjegy (érvényes diákigazolvánnyal)850 Ft 
Nyugdíjas belépőjegy700 Ft 
Reggeli úszójegy (6-8 óráig)800 Ft 
Esti kedvezményes jegy (18-20 óráig)800 Ft 
Szolárium 1 zseton270 Ft 
Kísérőjegy200 Ft 
Öltöztető kísérőjegy (záloggal) 100 Ft 
ZuhanysapkaSO Ft 

NYUGDÍJAS ÉS IFJÚSÁGI BÉRLETEK 

10 alkalmas nyugdíjas bérlet (1 hónap)6 300 Ft 
50 alkalmas nyugdíjas bérlet (4 hónap)28 000 Ft 
10 alkalmas diák bérlet (1 hónap)7 650 Ft 
50 alkalmas ifjúsági bérlet (diákigazolvánnyal, 4 hónap)34 000 Ft 
50 alkalmas gyermekbérlet (felnőtt kísérővel, 4 hónap)24 000 Ft 



Belépők típusai és árai 
BELÉPŐK: 

- felnőtt (2 és fél óra / alkalom) 
- diák - nyugdíjas (2 és fél óra / alkalom) 
-1 órás belépő (6.00-9.00 és 19.30-21.30 között 
- infra szauna és pezsgőfürdő és szauna (uszodai belépővel 
érvényes) 
- infra szauna és pezsgőfürdő és szauna (uszodai belépő nélkül, 1 
óra/alkalom) 
- szolárium 6 perc / 9 perc /12 perc 

- 6 éven aluli gyermek belépő 
- látogatójegy (úszóiskolába érkező gyerekek kísérői részére) 

1350 Ft 
830 Ft 
830 Ft 
420 Ft 

630 Ft 

570Ft/820Ft/1000 
Ft 

300 Ft 
100 Ft 

BÉRLETEK: 

- felnőtt (10 alkalmas, 4 hónapig érvényes, 2 és fél óra / alkalom ) 
infra szauna - pezsgőfürdő - szauna használattal 

- diák - nyugdíjas (10 alkalmas, 4 hónapig érvényes 2 és fél óra / 
alkalom) 

infra szauna - pezsgőfürdő - szauna használattal 
- éves felnőtt (45 alkalmas - 1 évig érvényes, 2 és fél óra / alkalom ) 

infra szauna - pezsgőfürdő - szauna használattal 
- szolárium: (6 perc /10 alkalom), (12 perc, 10 alkalom) 

11300 Ft 
14600 Ft 
7000 Ft 

10300 Ft 
44800 Ft 
58400 Ft 

4380 
Ft/7500Ft 

IDŐSÁVOS BELÉPŐK: (Csak munkanapokon érvényes 9.00 és 16.00 között) 

idősávos felnőtt belépő (2 és fél óra / alkalom) 
infra szauna - pezsgőfürdő - szauna használattal 

idősávos diák - nyugdíjas belépő (2 és fél óra / alkalom) 
infra szauna - pezsgőfürdő - szauna használattal 

1200 Ft 
1620 Ft 
620 Ft 

1040 Ft 

IDOSAVOS BÉRLETEK: 

infra szauna - pezsgőfürdő - szauna használattal 

9700 Ft - idősávos felnőtt bérlet (10 alkalmas - 4 hónapig érvényes, 2 és fél óra / 
alkalom) 

13000 
Ft 

- idősávos diák - nyugdíjas bérlet (10 alkalmas - 4 hónapig érvényes, 2 és fél 5 2 Q 0 F t 
óra / alkalom) 

infra szauna - pezsgőfürdő - szauna használattal 8500 Ft 

A MEGVÁSÁROLT BÉRLETEK A SZENTMIHÁLYI USZODÁBA IS ÉRVÉNYESEK! 
SZÜLETÉSNAPI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEKRE IS VAN LEHETŐSÉG! 

Erzsébet ligeti uszoda 



Kispesti uszoda árai 

BELÉPŐJEGYEK (3 óra időtartamra érvényesek): 

Felnőtt (szauna használattal): 1280.-

Gyermek (3-14 éves korig): 690.-

Ifjúsági (diákig, felmutatása), nyugdíjas: 850.-

Felnőtt kedvezményes jegy (zárás előtt 2 órával): 1000.-

Állószolárium (3 perc): 350.-

Vérnyomásmérés: 50.-

Konditerem: 400.-

Teljes uszoda bérbeadás (zárás után) 31.000.- /óra 




