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Az Ön által Varga Mihálynak, a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszternek feltett
„Mennyibe kerülnek a nyugdíjasoknak járó kedvezmények?” című írásbeli kérdésr e
illetékességbő l – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom .

A nyugdíjasok számára nyújtott kedvezmények az élet számos területét átfogják, ezért a z
érintett tárcák által irányított szakterületek feladatkörébe tartozó kedvezményeket a mellékelt
táblázatokban mutatom be .
Néhány kedvezményről nem állapítható meg pontosan, hogy milyen mértékben jár a z
időseknek, illetve a nyugdíjasoknak, mert a kedvezmény nyújtása nem időskorhoz, illetv e
nyugdíjas státuszhoz kapcsolódik . Ezek elsősorban az egészségügyben nyújtot t
kedvezmények, mert ott a betegség alapozza meg a jogosultságot, s nem az életkor .
A közlekedési kedvezmények szélesebb személyi kör számára biztosítottak . A
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a közlekedés i
szolgáltatók részére az állam ún . „szociálpolitikai menetdíj-támogatást'” nyújt az által a
jogszabályban előírt és a szolgáltatók által a személyszállítási közszolgáltatások keretébe n
biztosított utazási kedvezmények miatti bevételkiesés ellentételezéséhez . Ezek alapján évente
átlagosan mintegy 104 000 millió forint a bevétel-kiesést pótló címzett támogatás .
A kedvezményezetti kör nemcsak a nyugdíjasokat, illetve id őseket öleli fel, hanem a
gyermekeket, diákokat, egyéb jogosultakat is . A szolgáltatók a helyközi . közlekedésben
díjmentesség esetében az országos, regionális és elővárosi személyszállítási
közszolgáltatásból származó menetdíjbevétel, kedvezményes , inenet- és bérletjegy esetében az
azok eladásából származó árbevétel meghatározott százalékát kapják, míg a hely i
közlekedésben díjmentesség esetében a település lakosságszáma, kedvezményes bérletjegy
esetében az abból értékesített darabszám után részesülnek bizonyos összeg ű támogatásban .
A kulturális területen a könyvtárak, levéltárak, muzeális intézmények, mint közfeladato t
ellátó, közszolgáltatásokat nyújtó intézmények a költségvetésükb ől biztosítják a
kedvezményeket . Ezen intézmények állami, önkormányzati fenntartásának fontos célja, hog y
lehetőséget nyújtsanak a kulturális javak megismerésére, az élethosszig tartó tanulásra és a
közösségben való részvételre .
A közművelődési és a művészeti területen nem határozza -meg jogszabály a nyugdíjasokna k
biztosítandó kedvezmény mértékét . A jegyárpolitika kialakítása az intézmények saját



hatáskörébe tartozik. Amennyiben az intézmény (szolgáltató) él ezzel az eszközzel, az sajá t
megfontolásból történik, és költségvetését is így tervezi .
A nemzeti park igazgatóságok a minden év elején kiadmányozásra kerül ő , az adott évi
idegenforgalmi szolgáltatási díjakról szóló igazgatói utasítás alapján határozzák meg a z
ökoturisztikai létesítmények, bemutatóhelyek belép ő díjait, a szolgáltatások igénybevételéne k
díját, a kedvezmények mértékét és a különböz ő kedvezményekben részesül ők- körét .
Valamennyi nemzeti park igazgatóságnál a nyugdíjasok nyugdíjas-szelvény és/vag y
személyigazolvány felmutatásával kedvezményes jegy váltására jogosultak. A kedvezmény
mértékét igazgatói utasítás határozza meg, így a kedvezmény mértéké létesítményenként é s
igazgatóságonként eltérő lehet .
A Nemzeti Sportközpontok által üzemeltetett uszodákban is nyújtanak kedvezményt a
nyugdíjasoknak . A szolgáltatások árképzésénél gyakorlat, hogy a teljes árú (felnőtt) mellet t
kedvezményes (diák és nyugdíjas) belép őjegyek, bérletek is válthatók . A kedvezménye k
bemutatását szintén táblázat tartalmazza, a 2016 . évi belépőjegy és bérlet árak alapján . Az
uszodákon kívül egyéb létesítményekben nyugdíjas kedvezmény nem biztosított .
A kedvezmény mértéke kalkulált összeg, mert a kedvezményt a diák és nyugdíjas körne k
azonos mértékben nyújtják, csak becsülhet ő , hogy azt mely korosztály milyen létszámban
vette igénybe . A kedvezményes belépőjegyekre jogosultak körébe a diákok és nyugdíjasok i s
beletartoznak, így nem elkülöníthető a nyugdíjasok által igénybevett szolgáltatáso k
kedvezménye, ezért az a teljes összeg 50 százalékában került becslésre . Ez alapján a
nyugdíjasok által igénybevett szolgáltatások után adott kedvezmény mértéke a 2016 . évi
adatok alapján 33 .597.675 forint volt .

Budapest, 2017 . január 10 .

Tisztelettel :
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1 . számú mellékle t

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER KEDVEZMÉNYE I

Jogszabály vagy
egyéb döntés
megnevezése ,

száma

Támogatá s
megnevezése Támogatás mértéke Célzott kör

1993. évi III .
törvény a
szociáli s
igazgatásról é s
szociáli s
ellátásokról (a
továbbiakban :
Szt .)

közgyógyellá t
ás

havi 1000-12 000 F t
egyéni
gyógyszerkeret, évi
6000 Ft eseti keret

A közgyógyellátásra
jogosultak mintegy
34 %-a 62 év feletti
személy, így minteg y
5,6 Mrd Ft kiadás ju t
ki az idős személyek
közgyógyellátására .

Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek rendszere s
gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
10%-át meghaladja, feltéve hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül él ő esetén
150%-át .
Alanyi közgyógyellátásra jogosult — jövedelmi helyzetétő l függetlenül — az Szt. -
ben meghatározott jogosulti kör (jellemzően bizonyos, az egészségi állapotr a
tekintettel folyósított ellátásokban részesülők, pl. a rokkantsági ellátásr a
jogosultak egyes csoportjai) .
A közgyógyellátásra jogosultak mintegy 34%-a 62 év feletti. A KSH adata i
alapján 2015. december 31-én 97 990 62 év feletti személy részesül t
közgyógyellátásban .

1993. évi III .
törvény a
szociáli s
igazgatásról é s
szociális
ellátásokról (a
továbbiakban :
Szt .)

térítési díj
szabályok

normatív és egyed i
fenntartói dönté s
alapú

A szociális szolgáltatások térítési díjköteles szolgáltatások . Térítési díjmente s
szolgáltatás a népkonyha, az éjjeli menedékhely, az utcai szociális munka, a
falu-tanyagondnoki szolgálat, a család és gyermekjóléti szolgálat, a z
alacsonyküszöbű szolgálat, közösségi alapellátások. A térítési díjak a jövedele m
függvényében kerültek százalékos arányban az Szt .-ben meghatározásra . A
fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem
rendelkezik. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az ingyenes ellátá s
további feltétele, hogy az ellátottnak a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog
alapjául szolgáló vagyona és a 117/D . § (3) bekezdése szerinti eljárásba n
jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökb e
fogadott gyermeke nincs . A fenntartó méltányosságból a térítési díjat



csökkentheti, illetve elhagyhatja . a jövedelemmel nem rendelkez ő 16 év fölött i
ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt
biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítés i
díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti ,
illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg . Ha vagyonna l
rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költ őpénz terhelését a
térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költőpénz havi
összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy a z
vagyont is terhel, 30%-ánál . Legalább a költ őpénz összegére kell kiegészíteni a z
ellátottnak ezt az összeget el nem ér ő jövedelmét.
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2. számú melléklet

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE K

Célzott kör
megnevezése

Célzott kör
létszáma

Támogatás
megnevezése

Támogatá s
mértéke
(szakértő i
becslés)

Jogszabályhely

65. életévüket betöltött
személyek

(magyar állampolgárok, a
szabad mozgás és
tartózkodás jogával
rendelkező személyek
(EGT- és svájc i
állampolgárok), a magya r
nyugellátású külföldi
személyek és a menekül t
személyek)

kb. 650 ezer
fő

korlátlan számú
díjmentes utazá s
bármely helyközi viszonylatban

10 566 millió Ft

85/2007 (IV. 25. )
Korm. rendelet
2 . § c) pont ,
1 . melléklet 7 . sor
kizárólag Magyarország területén, belföld i
forgalomban vehetők igénybe.

korlátlan számú
díjmentes utazás
bármely helyi viszonylatban

7 142 millió F t

17 708 millió Ft

„Ellátottak utazási
utalványával” rendelkez ő
65 év alatti személyek '

kb. 1 797 ezer
fő

évi legfeljebb 16 alkalomma l
50%-os kedvezményű menetjegy
bármely helyközi viszonylatban

1 876 millió Ft
85/2007 (IV. 25. )
Korm. rendelet

4' §'1 . mellékle t
27-30 . sor

kizárólag Magyarország területén, belföld i
forgalomban vehetők igénybe.

évi legfeljebb 16 alkalommal
90%-os kedvezményű menetjegy
bármely helyközi viszonylatban

1 858 millió Ft

kedvezményes helyi bérlet
bármely
helyi közlekedést biztosít ó
településen

5 391 millió F t

9 125 millió F t
Összesen 26 833 millió Ft
A Korm . rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az án. „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal 50%-os, illetve két 50%-

os utazási lehetőség összevonásával és további két alaklommal 90%-os kedvezményű helyközi menetjegy, valamint kedvezményes helyi
bérlet igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött :
a) személy, ak i



aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások , fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. tömény 4 . §f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá es ő ellátásban részesül,
ab) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXL törvény 6._ ' (2) bekezdése szerinti hozzátartozói
nyugellátásban részesül,
ac) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti
öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011 . évi CLXVII. törvény I .
' c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,
ad) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011 . december 31-én I., illetve IL csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex min ősítése alapján 30%-os vagy kisebb mérték ű,
ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III.
csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociálisjáradékra volt jogosult ,
aj) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,

b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldr ől részesül nyugellátásban ,
c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy .
Az a)-c) pontban meghatározott, kedvezményre jogosult személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, h a
házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt már elérte.
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3. számú melléklet

KULTURÁLIS KEDVEZMÉNYE K
Jogszabály vagy egyéb döntés
megnevezése, száma Támogatás megnevezése Támogatás mértéke Célzott kör

A muzeális intézmények
látogatóit megillető
kedvezményekr ől szóló
194/2000. (XI. 24 .) Korm .
Rendelet 2 §. (1) bekezdés g
pont

a m űködési engedéllye l
rendelkező muzeális
intézmények valamennyi díjmentes

Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgára,
70 év felet tállandó és időszaki

kiállításának látogatása

A muzeális intézmények
látogatóit megillető
kedvezményekrő l szóló
194/2000. (XI . 24 .) Korm.
Rendelet 2 § . (3) bekezdés b
pont

a működési engedéllye l
rendelkező muzeáli s
intézmények valamennyi 50%

Európai Gazdasági Térségrő l szóló
megállapodásban részes állam állampolgára ,
62 év felet tállandó és id őszaki

kiállításának látogatása

A muzeális intézménye k
látogatóit megillető
kedvezményekr ől szóló
194/2000. (XI. 24 .) Korm.
Rendelet 2. § (6)

a működési engedéllye l
rendelkező muzeáli s
intézmények egyes vezető által, egyedileg

meghatározott mértékben
vezető által, egyedileg meghatározott kö r
számáraállandó és id őszaki

kiállításának látogatás a

Intézményvezetői döntés
Magyar Nemzeti Múzeu m
Központi Könyvtára,
beiratkozás, használat

díjmentes minden könyvtárhasználó (nyugdíjasok is)

Intézményvezetői döntés
Szépművészeti Múzeu m
Könyvtára, beiratkozás ,
használat

díjmentes 70 év felett



Intézményvezető i döntés

Iparművészeti Múzeum
Könyvtára, beiratkozás ,

használat

50% nyugdíjasok

Intézményvezető i döntés

Magyar

Természettudományi
Múzeum Könyvtára,
beiratkozás, használat

díjmentes minden könyvtárhasználó (nyugdíjasok is)

Egyesület döntése alapján

Néprajzi Múzeum
Barátainak Köre
Egyesület, tagdíj

50% nyugdíjasok

Intézményvezető i döntés
Néprajzi Múzeum
Könyvtára, beiratkozás ,

használat

díjmentes 70 év felet t

Intézményvezető i döntés
Néprajzi Múzeum

Könyvtára
50% 70 év alatti nyugdíjasok

Intézményvezetői döntés

Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intéze t

Könyvtára, beiratkozás ,

használat

díjmentes 70 év felett
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4. számú melléklet

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM ILLETÉKESSÉGÉBE TARTOZÓ KEDVEZMÉNYE K

Társaság neve Támogatás megnevezése Támogatás
mértéke (Ft) Célzott kör

Szállás árkedvezmény Bakonyerdő Zrt nyugdíjas (2 fő ) ; a kedvezmény
(50%) 11 400 2016-ban összesen 11 400 Ft-ot jelentett .

Bakonyerdő Zrt . Étkezési árkedvezmény 2 800 Bakonyerdő Zrt nyugdíjas (4 fő) , a kedvezmény
(20

o
/o) 2016-ban összesen 2 800 Ft-ot jelentet tÉrvényes árjegyzék Étkezési árkedvezmény Csoportos nyugdíjas (54 fő); a kedvezmény 2016 -

(20 %) 30 500 ban összesen 30 500 Ft-ot jelentett
Belépőjegy árkedvezmény Nyugdíjős (919 fő) kedvezmény 2016-ban összesen
(33%) 366 060 366 060 Ft-ot jelentett .
65 év feletti utasok utazás i
kedvezménye a LÁEV
menetrend szerinti
járatain

150 65 év feletti utasok

65 év feletti utasok
csoportos utazási

ÉSZAKERDŐ Zrt .

kedvezménye a LÁEV
menetrend szerint i
járatain

200 minimum 20 fő 65 év feletti utas

65 év feletti utasok utazás i
kedvezménye a PÁE V
menetrend szerinti
járatain

100 65 év feletti utasok

65 év feletti utasok
csoportos utazási
kedvezménye a PÁE V
menetrend szerinti
járatain

150 minimum 20 fő 65 év feletti utas

Gemenc Zrt. Nyugdíjas kedvezmény, 0-
Gemenci Erdei Vasút Üzletszabályzat 10 km, egy útra

150 Nyugdíjasok



1 . számú melléklet - díjszabás : Nyugdíjas kedvezmény ,
11-20 km, egy útra 250 Nyugdíjasok

Nyugdíjas kedvezmény,
21-30 km, egy útra 350 Nyugdíjasok

Nyugdíjas kedvezmény, 0 -
10 km, menettérti 300 Nyugdíjasok

Nyugdíjas kedvezmény,
11-20 km, menettérti 450 Nyugdíjasok

Nyugdíjas kedvezmény,
21-30 km, menettérti 600 Nyugdíjasok

KASZÓ Zrt .
Személyszállítási üzletszabályzata menetjegy kedvezmény 800 65 év felettiek

Mecsekerd ő Zrt.
Társasági döntés

erdei kisvasúti
(Almamellék-Sasrét)
menetjegy

300 Nyugdíjas

Mecsextrém Park napi
belépőjegy

500 Nyugdíjas

NYÍRERDŐ Zrt . Bánki tájház és
arborétum belép őjegy kedvezmény belépőjegy kedvezmény 300 Ft/fő/nap

Nyugdíjas, diák
Fenti kedvezmény 2016-ban összesen 115 500 Ft -
ot jelentett .

Pilisi Parkerd ő Zrt.
194/2000.(XI.24.)Korm.rend. Fellegvári belép ődíjak 33 332 925

Nyugdíjasok (50% kedvezmény )
Fenti kedvezmény 2016-ban összesen 33 332 925
Ft-ot jelentett .

Szombathelyi Erdészeti Zrt .
SZHE/108-1/2016 .

Stájer-házi Erdészeti
Erdei Iskola szállá s
támogatás nyugdíjasok
részére 7 800

Nyugdíjasok
Fenti kedvezmény 2016-ban összesen 7 800 Ft-o t
jelentett .

Szombathelyi Erdészeti Zrt.
SZHE/26-2/2016 .

Jeli Arborétum belép őjegy
támogatás nyugdíjasok
részére 2 492 880

Nyugdíjasok
Fenti kedvezmény 2016-ban összesen 2 492 880 Ft-
ot jelentett .

VADEX Mezőföldi Zrt .
arborétumi belép ő 822 500

Nyugdíjas
Fenti kedvezmény 2016-ban összesen 822 500 Ft -
ot jelentett .

2



VERGA Zrt. A Társaság Béren

kívüli juttatások Szabályzata (2017 .
január 1 . előtt : Munkaügyi

Szabályzat)

Kedvezményes tüzifa

vásárlás .

Évi egy

alkalommal 6
m3 egységes

keménylomb
tűzifát 50 %-os

kedvezményes

áron
vásárolhatnak.

A Társaságtól, illetve jogelődjétő l legalább 15 év

folyamatos jogviszonyt követően nyugdíjba vonul t
volt munkavállalók, amennyiben az igénylő havi

nyugellátása nem haladja meg a mindenkor i
minimálbér összegét .

Ennek 2016 évi kedvezmény összege: 1 566 000 Ft .
-

Vértesi Erdő Zrt. Agostyán i

Arborétum

belép ő 200,- Ft / fő /
alkalom

Nyugdíjas, diák

Vértesi Erdő Zrt .

G. Merán F. Múzeum

belépő 300,-Ft / fő /
alkalom

Nyugdíjas, diák

2016. évben a nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai létesítményeiben a nyugdíjasok az alábbi kedvezményeket vehették igénybe .

Nemzeti park igazgatóság Kedvezmény mértéke

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 40 %

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 10-20 %

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 33-45 %

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 20-40 %

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 20-40 %

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 50 %

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 20-37,5 %

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 40 %

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 20-25 %

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 30-50 %

A muzeális intézménynek min ősülő létesítményeket (pl . Vörsi Tájház, Őrségi Népi M űemlékegyütes) a 70 . életévüket betöltött személyek
a muzeális intézmények látogatóit megillet ő kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2 . § (1) pontja alapján
díjmentesen látogathatják .
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5. számú melléklet

SPORTCÉLÚ KEDVEZMÉNYEK

Kedvezmén
Kedvezmény

Ebből

Teljes yes (ifjúsági
mértéke a

nyugdíjasok
árú

Igénybe
Összesen és Igényb

Összesen bevétel teljes áru
által

Létesítmény szolgáltatás fizetendő bevétel nyugdíjas) evétel igénybevet t
vétel (nettó Ft) belépőhöz

egységár (fő ) (nettó Ft) fizetendő (fő)
képest

kedvezmény

(nettó Ft) egységár (becsült
(nettó Ft)

(Ft)
adat)*

Hajós Belép őjegy 1 417 Ft 29622 41 974 374 Ft 866 Ft 16117 13 957 322 Ft 8 880 467 Ft 4 440 234 F t

Alfréd és
bérlet 12 047 Ft 1937 23 335 039 Ft 7 362 Ft 4157 30 603 834 Ft

19 475 545 9 737 773

Széchy
(10 alkalom)

Ft Ft

Tamás bérlet (20 alkalom) 23 386 Ft 28 654 808 Ft 14 292 Ft 28 400 176 Ft 254 632 Ft 127 316 Ft

Sportuszoda bérlet (30 alkalom) 34 725 Ft 11 381 975 Ft 21 260 Ft 28 595 280 Ft 377 020 Ft 188 510 Ft

Belépő jegy 1 417 Ft 29632 41 988 544 Ft 866 Ft 16121 13 960 786 Ft 8 882 671 Ft 4441 336 Ft

Császár-
bérlet 12 047 Ft 1939 23 359 133 Ft 7 362 Ft 4162 30 640 644 Ft

19 498 970

Komjádi
(10 alkalom)

Ft 9 749 485 F t

Uszoda bérlet (20 alkalom) 23 386 Ft 28 654 808 Ft 14 292 Ft 28 400 176 Ft 254 632 Ft 127 316 Ft

bérlet (30 alkalom) 34 725 Ft 11 381 975 Ft 21 260 Ft - 28 595 280 Ft 377 020 Ft 188 510 Ft

Tüskecsarn
Belépőjegy 787 Ft 5976 4 703 112 Ft 630 Ft 3619 2 279 970 Ft

ok 568 183 Ft 284 092 Ft

Balaton belépőjegy 827 Ft 19765 16 345 655 Ft 551 Ft 11355 6 256 605 Ft 3 133 980 Ft 1 566 990 Ft

Uszoda bérlet (10 alkalom) 7 480 Ft 1100 8 228 000 Ft 4 646 Ft 1700 7 898 200 Ft 4 817 800 Ft 2 408 900 F t

belépőjegy 866 Ft 1685 1 459 210 Ft 669 Ft 664 444 216 Ft 130 808 Ft 65 404 F t

Gönc belépőjegy (17 óra

Tanuszoda után) 669 Ft 713 476 997 Ft 443 Ft 214 94 802 Ft 48 364 Ft 24 182 Ft

bérlet (10 alkalom) 5 118 Ft 312 1 596 816 Ft 3 937 Ft 276 1 086 612 Ft 325 956 Ft 162 978 Ft

Iváncsa

Tanuszoda

belépőjegy 701 Ft 1881 1 318 581 Ft 543 Ft 922 500 646 Ft 145 676 Ft 72 838 Ft

bérlet (10+ 1
alkalom) 7 008 Ft 45 315 360 Ft 5 433 Ft 15 81 495 Ft 23 625 Ft 11 813 Ft

a kedvezményes belépőjegyek és bérletek ifjúsági (diák) és nyugdíjas körnek kerülnek meghatározásra, így nem e/különíthet ő a
Megjegyzés nyugdíjasok által igénybevett szolgáltatások kedvezménye, ezért a teljes összeg 50 %-ban került becslésre .
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