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Előterjesztés 

Dorog Város Képviselő-testületének 

2019. november 29-i ülésére 

Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának közművelődési és sport intézményeinek térítési díjai 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Dorog Város közművelődési és sport intézményeinek működtetése során szükségessé vált ezen 

intézmények bérleti térítési díjainak felülvizsgálata. 

Az intézmények térítési díjait átlagosan 5 %-kal javasolt emelni, figyelembe véve a pénzügyi gazdasági 

környezet változását, a prognosztizált fogyasztói ár növekedés mértékét (2,8%), valamint minimálbér 

és garantált illetmény várható emelésének 8 %-os mértékét, mely utóbbi elem befolyásolja a legnagyobb 

mértékben az intézményi szolgáltatási önköltséget. A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Múzeum beiratkozási és kölcsönzési díjait a csökkenő olvasói létszám miatt nem célszerű emelni, csak 

az egyéb térítéshez kötött szolgáltatásokat. A Reimann Miniverzum térítési díjai 2019. júniusában 

kerültek megállapításra, és az épület átadása után, 2019. decembertől lépnek életbe, ezért ezeket a 

térítési díjakat sem indokolt változtatni. 

Fentiek alapján az alábbiak szerint kívánjuk a Dorog város közművelődési és sport intézményeinek 

térítési díjait megváltoztatni 2020. január 1-től: 

 

Mozi  előtér 125 3 200 3 360

Bálterem (tel jes ) 450 12 540 13 200

Bálterem (tel jes ) egész napos  rendezvényre (pl . esküvő) 124 850 131 100

Bálterem (fele) 225 10 000 10 500

Bálterem (harmada) 150 6 270 6 580

Konferencia  terem (klubhelyiséggel  együtt) 170 12 540 13 200

Konferencia  terem (klubhelyiség nélkül ) 85 6 270 6 580

Konferencia  terem klubhelyisége 85 6 270 6 580

Fogadó terem 50 4 950 5 200

Galéria 78 2 530 2 660

Színházterem 435 24 970 26 220

Táncterem 240 10 000 10 500

A Dorogi József Attila Művelődési Ház térítési díjai üzleti, kereskedelmi célra 

Helyiség Terület (m2)

Térítési díj 

2019. 01.01-

től (Ft/óra) 

Térítési díj 

2019. 01.01-

től (Ft/óra) 



 

A kereskedelmi célú bérbeadás esetén valamennyi teremben 13.200.-Ft, (jelenleg 12.540.-Ft) illetve a 
színházterem esetén 26.220.-Ft (jelenleg: 24.970.-Ft) egyszeri térítési díj kerül megállapításra technikai 
eszközök (hangosítás, projektor, stb.) igénybevétele esetén. 

A civil szervezetek intézményben folyó tevékenységüket kedvezményes, 650.-Ft/óra (jelenleg 620.-

Ft/óra) térítési díj ellenében folytathatják, az intézményvezetővel kötött megállapodás alapján. Kivételt 

képeznek ez alól azon civil szervezetek, melyeknek közművelődési, sport, környezetvédelmi, ill. egyéb 

tevékenysége elsősorban a város érdekét szolgálja, és éves tagdíjbevételük nem haladja meg a 

tagonkénti 5.000.-Ft-ot, melyek a létesítmény termeit térítésmentesen használhatják, az 

intézményvezetővel kötött megállapodás alapján. 

 

Megnevezés
Térítési díj 

2019.01.01.-től

Térítési díj 

2020.01.01.-től 

Tagdíj (beiratkozási díj) (ft/év)

Felnőtt (16 éven felül ) 1760 1760
GYED-en, GYES-en, szülés i  szabadságon, terhesség 

miatt táppénzen lévő s tb. és  háztartásbel i : 
880 880

tartós  á l láskereső * 880 880

nyugdíjas  880 880

diák (16 év felett **) 880 880

diák (16 éves  korig**) ingyenes ingyenes

70 éves  kor felett ingyenes ingyenes

Kölcsönzési szolgáltatások

8 db könyv/hónap ingyenes ingyenes

kézikönyvek kölcsönzése (egyedi  elbírá lás  a lapján) ft/köny 220 220

késedelmi  díj (ft/könyv/nap) 5 5

Egyéb térítéshez kötött szolgáltatások

nyomtatás  (ft/oldal ) 1 oldalas   A4-es  ff 30 35

nyomtatás  (ft/oldal ) 2 oldalas   A4-es  ff 40 45

nyomtatás  (ft/oldal ) 1 oldalas   A4-es  színes 100 105

nyomtatás  (ft/oldal ) 2 oldalas   A4-es  színes 150 160

nyomtatás  (ft/oldal ) 1 oldalas   A3-as  ff 60 65

nyomtatás  (ft/oldal ) 2 oldalas   A3-as  ff 80 85

nyomtatás  (ft/oldal ) 1 oldalas   A3-as  színes 200 210

nyomtatás  (ft/oldal ) 2 oldalas   A3-as  színes 300 315

szkennelés  (ft/oldal ) 275 290

fénymásolás  (ft/oldal ) ff 30 35

Bibl iográfia i  és  szakirodalmi  tá jékoztatás , va lamint 

i rodalomkutatás  szakdolgozatokhoz, diplomamunkákhoz, 

amennyiben a  felhasználó a  tá jékoztatást írásban kéri  

(ft/a lka lom) 550 580

Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum térítési díjai

Könyvtár 



 

* Az álláskeresőnek igazolnia kell, hogy a munkaügyi hivatalban álláskeresőként van regisztrálva. 
** Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók számára. 
Könyvtárak, múzeumok, levéltárak dolgozói, valamint a Dorogon tanító pedagógusok részére a beiratkozás 
ingyenes. 

Megnevezés
Térítési díj 

2019.09.01.-től

Térítési díj 

2020.01.01.-től 

Belépőjegy felnőtt (ft/fő) 1 000 1 000

Belépőjegy diák és  nyugdíjas  (nyugdíjas  igazolványal , diák 6-25 

éves  korig diákigazolvánnyal ) (ft/fő) 500 500

6 éves  kor a latt ingyenes ingyenes

75 éves  kor felett ingyenes ingyenes

Dorogi  diákoknak (ft/fő) 200 200

Családi  belépő esetén felnőtt (ft/fő) 700 700

Családi  belépő esetén gyermek (ft/fő) 300 300

Csoportos  belépő felnőtt (15 fő felett) (ft/fő) 800 800

Csoportos  belépő diák, nyugdíjas  (15 fő felett) (ft/fő) 400 400

Reimann konferencia  terem (ft/óra) 6 270 6 270

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 



 
 

Sportlétesítmény megnevezése
Térítési díj 2019. 01.01-

től (nettó)

Térítési díj 2020. 01.01-

től (nettó)

Nipl Stefánia Uszoda

Felnőtt belépő 1 181 1 260

Diák belépő 945 1 024

Gyermek, nyugdíjas  belépő 669 709

Felnőtt szauna belépő 787 787

Kedvezményes  szauna belépő 567 591

Kombi  felnőtt belépő 2 047 1 890

Kombi  kedvezményes  belépő 1 102 1 181

Délutáni  úszójegy felnőtt 787 866

Délutáni  úszójegy diák 669 709

Délutáni  úszójegy nyugdíjas , gyermek 591 630

Kísérőjegy 197 197

10 a lka lmas  felnőtt bérlet 8 819 9 291

10 a lka lmas  diák bérlet 6 535 6 929

10 a lka lmas  nyugdíjas , gyermek bérlet 5 591 5 906

10 a lka lmas  felnőtt kombinált bérlet 13 543 14 173

10 a lka lmas  kedvezményes  kombinált bérlet 8 110 8 504

10 a lka lmas  szanua bérlet 7 087 7 480

20 a lka lmas  felnőtt kombinált bérlet 21 260 22 362

20 a lka lmas  kedvezményes  kombinált bérlet 14 488 15 276

20 a lka lmas  felnőtt bérlet 12 598 13 228

20 a lka lmas  diák bérlet 9 528 10 000

20 a lka lmas  nyugdíjas , gyermek bérlet 7 874 8 504

Uszoda sáv bérlés  díja  2 362 2 520

Kis családi jegy (1 felnőtt+ 1 gyerek/diák) 

hétvégén és  ünnepnapokon 1 575

Nagy családi jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek/diák) 

hétvégén és  ünnepnapokon 2 756

Egyesületi bérlet (Dorogi  sportegyesületek Új-

Hul lám SE kivételével - számára 100 a lka lmas  

úszóbérlet, szauna használatot nem 

tarta lmaz) 50 000

Rendezvény jegy (sportrendezvényre-vízi labda 

bajnoki  forduló játéknap)) 551

Rendezvény jegy (egyeb uszodai  rendezvények)
1 102



 
A sportlétesítmények 2 éves kor alatt térítésmentesen látogathatók! 

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjék megtárgyalni és elfogadni. 

Dorog, 2019. november 6. 

 

   Dr. Tittmann János sk. 

   polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sportlétesítmény megnevezése
Térítési díj 2020. 01.01-

től (nettó)

Dorogi Sportcsarnok

Buzás i  József terem (óradíj) 8 583

Buzás i  József terem fél napos bérlés 

(hétvégente max.4 óra  időtartamra) 34 331

Buzás i  József terem egész napos bérlés 

(hétvégente max. 8-10 óra  időtartamra) 68 661

Bacsa  Ferenc terem (óradíj) 4 961

dr. Hegedűs  Csaba terem (óradíj) 3 307

Kondicionáló terem (10 a lk. Bérlet/fő) 3 701

Műfüves pályák

Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion 6 299

Petőfi  Sándor Álta lános  Iskola 5 512

Városi teniszpályák (/óra/pálya) 2 126

Városi tekepályák (/óra/pálya) 3 307



Határozati javaslat:  

Dorog Város Képviselő-testülete a városi közoktatási, közművelődési és sport intézményeinek térítési 

díjait 2020. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

A kereskedelmi célú bérbeadás esetén valamennyi teremben 13.200.-Ft, illetve a színházterem esetén 
26.220.-Ft egyszeri térítési díj kerül megállapításra technikai eszközök (hangosítás, projektor, stb.) 
igénybevétele esetén. 

A civil szervezetek intézményben folyó tevékenységüket kedvezményes, 650.-Ft/óra térítési díj 

ellenében folytathatják, az intézményvezetővel kötött megállapodás alapján. Kivételt képeznek ez alól 

azon civil szervezetek, melyeknek közművelődési, sport, környezetvédelmi, ill. egyéb tevékenysége 

elsősorban a város érdekét szolgálja, és éves tagdíjbevételük nem haladja meg a tagonkénti 5.000.-

Ft-ot, melyek a létesítmény termeit térítésmentesen használhatják, az intézményvezetővel kötött 

megállapodás alapján. 

Mozi  előtér 125 3 360

Bálterem (tel jes ) 450 13 200

Bálterem (tel jes ) egész napos  rendezvényre (pl . esküvő) 131 100

Bálterem (fele) 225 10 500

Bálterem (harmada) 150 6 580

Konferencia  terem (klubhelyiséggel  együtt) 170 13 200

Konferencia  terem (klubhelyiség nélkül ) 85 6 580

Konferencia  terem klubhelyisége 85 6 580

Fogadó terem 50 5 200

Galéria 78 2 660

Színházterem 435 26 220

Táncterem 240 10 500

A Dorogi József Attila Művelődési Ház térítési díjai üzleti, kereskedelmi célra 

Helyiség Terület (m2)

Térítési díj 

2020. 01.01-től 

(Ft/óra) 



 

 

* Az álláskeresőnek igazolnia kell, hogy a munkaügyi hivatalban álláskeresőként van regisztrálva. 
** Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók számára. 
Könyvtárak, múzeumok, levéltárak dolgozói, valamint a Dorogon tanító pedagógusok részére a beiratkozás 
ingyenes. 

 

Megnevezés
Térítési díj 

2020.01.01.-től 

Tagdíj (beiratkozási díj) (ft/év)

Felnőtt (16 éven felül ) 1760
GYED-en, GYES-en, szülés i  szabadságon, terhesség 

miatt táppénzen lévő s tb. és  háztartásbel i : 
880

tartós  á l láskereső * 880

nyugdíjas  880

diák (16 év felett **) 880

diák (16 éves  korig**) ingyenes

70 éves  kor felett ingyenes

Kölcsönzési szolgáltatások

8 db könyv/hónap ingyenes

kézikönyvek kölcsönzése (egyedi  elbírá lás  a lapján) ft/köny 220

késedelmi  díj (ft/könyv/nap) 5

Egyéb térítéshez kötött szolgáltatások

nyomtatás  (ft/olda l ) 1 olda las   A4-es  ff 35

nyomtatás  (ft/olda l ) 2 olda las   A4-es  ff 45

nyomtatás  (ft/olda l ) 1 olda las   A4-es  színes 105

nyomtatás  (ft/olda l ) 2 olda las   A4-es  színes 160

nyomtatás  (ft/olda l ) 1 olda las   A3-as  ff 65

nyomtatás  (ft/olda l ) 2 olda las   A3-as  ff 85

nyomtatás  (ft/olda l ) 1 olda las   A3-as  színes 210

nyomtatás  (ft/olda l ) 2 olda las   A3-as  színes 315

szkennelés  (ft/olda l ) 290

fénymásolás  (ft/olda l ) ff 35

Bibl iográfia i  és  szakirodalmi  tá jékoztatás , va lamint 

i rodalomkutatás  szakdolgozatokhoz, diplomamunkákhoz, 

amennyiben a  felhasználó a  tá jékoztatást írásban kéri  

(ft/a lka lom) 580

Megnevezés
Térítési díj 

2020.01.01.-től 

Belépőjegy felnőtt (ft/fő) 1 000

Belépőjegy diák és  nyugdíjas  (nyugdíjas  igazolványal , diák 6-25 

éves  korig diákigazolvánnyal ) (ft/fő) 500

6 éves  kor a latt ingyenes

75 éves  kor felett ingyenes

Dorogi  diákoknak (ft/fő) 200

Családi  belépő esetén felnőtt (ft/fő) 700

Családi  belépő esetén gyermek (ft/fő) 300

Csoportos  belépő felnőtt (15 fő felett) (ft/fő) 800

Csoportos  belépő diák, nyugdíjas  (15 fő felett) (ft/fő) 400

Reimann konferencia  terem (ft/óra) 6 270

Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum térítési díjai

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 

Könyvtár 



 

 

Sportlétesítmény megnevezése
Térítési díj 2020. 01.01-

től (nettó)

Nipl Stefánia Uszoda

Felnőtt belépő 1 260

Diák belépő 1 024

Gyermek, nyugdíjas  belépő 709

Felnőtt szauna belépő 787

Kedvezményes  szauna belépő 591

Kombi  felnőtt belépő 1 890

Kombi  kedvezményes  belépő 1 181

Délutáni  úszójegy felnőtt 866

Délutáni  úszójegy diák 709

Délutáni  úszójegy nyugdíjas , gyermek 630

Kísérőjegy 197

10 a lka lmas  felnőtt bérlet 9 291

10 a lka lmas  diák bérlet 6 929

10 a lka lmas  nyugdíjas , gyermek bérlet 5 906

10 a lka lmas  felnőtt kombiná lt bérlet 14 173

10 a lka lmas  kedvezményes  kombiná lt bérlet 8 504

10 a lka lmas  szanua bérlet 7 480

20 a lka lmas  felnőtt kombiná lt bérlet 22 362

20 a lka lmas  kedvezményes  kombiná lt bérlet 15 276

20 a lka lmas  felnőtt bérlet 13 228

20 a lka lmas  diák bérlet 10 000

20 a lka lmas  nyugdíjas , gyermek bérlet 8 504

Uszoda sáv bérlés  díja  2 520

Kis családi jegy (1 felnőtt+ 1 gyerek/diák) 

hétvégén és  ünnepnapokon 1 575

Nagy családi jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek/diák) 

hétvégén és  ünnepnapokon 2 756

Egyesületi bérlet (Dorogi  sportegyesületek Új-

Hul lám SE kivételével - számára  100 a lka lmas  

úszóbérlet, szauna haszná latot nem 

tarta lmaz) 50 000

Rendezvény jegy (sportrendezvényre-vízi labda 

ba jnoki  forduló játéknap)) 551

Rendezvény jegy (egyeb uszodai  rendezvények)
1 102



 

A sportlétesítmények 2 éves kor alatt térítésmentesen látogathatók! 

Dorog Város Egyesített Spotintézményének intézményvezetője abban az esetben térhet el 

a Képviselő-testület által megszabott térítési díjaktól, ha előzetesen beszerezte a fenntartó 

képviseletében a polgármester hozzájárulását. 

 

 

Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 

Határidő: 2020. január 1. 

Dorog, 2019. november 11. 

 

 

 

Dr. Tittmann János       Kecskésné Patos Szilvia 

              polgármester                                            jegyző 

Sportlétesítmény megnevezése
Térítési díj 2020. 01.01-

től (nettó)

Dorogi Sportcsarnok

Buzás i  József terem (óradíj) 8 583

Buzás i  József terem fél napos bérlés 

(hétvégente max.4 óra  időtartamra) 34 331

Buzás i  József terem egész napos bérlés 

(hétvégente max. 8-10 óra  időtartamra) 68 661

Bacsa  Ferenc terem (óradíj) 4 961

dr. Hegedűs  Csaba terem (óradíj) 3 307

Kondicionáló terem (10 a lk. Bérlet/fő) 3 701

Műfüves pályák

Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion 6 299

Petőfi  Sándor Álta lános  Iskola 5 512

Városi teniszpályák (/óra/pálya) 2 126

Városi tekepályák (/óra/pálya) 3 307


