
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (V. 10.) önkormányzati 
rendelete 

Visegrád Város parkolási rendjéről 

egységes szerkezetben a 16/2022. (VII. 1.), és a 17/2022. (VII. 19.) önkormányzati 
rendeletekkel 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed 

a) Visegrád Város közigazgatási területén Visegrád Város Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) kezelésében álló Fő utcán, Centrum parkolóban, és a Nagyparkolóban 
kialakított várakozási területen járművel történő várakozás rendjére, 

b) a díjköteles várakozási területen várakozó jármű tulajdonosára, üzembentartójára, 
használójára, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

c) az Önkormányzatra és annak intézményeire. 

(2) A várakozási területeket az Önkormányzat üzemelteti. 

2. § (1) A várakozási terület a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
módon kijelölt olyan körülhatárolt terület, amely díjfizetés ellenében érmével működő 
távfelügyeleti rendszerbe bekapcsolt parkolójegy-kiadó automatából (a továbbiakban: 
parkolójegy-kiadó automata) váltott jeggyel, várakozási jogosultságot tanúsító bérlettel, 
díjfizetési mentességet igazoló okmánnyal (a továbbiakban együtt: bizonylattal), továbbá a 
Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett mobiltelefonos 
jegyváltással (a továbbiakban: mobil parkolás) vehető igénybe és meghatározott időtartamig 
használható. 

(2) Visegrád Város közigazgatási területén kialakított díjköteles várakozási területek: 

a) Fő utca a római katolikus templomtól a hajóállomásig (továbbiakban: Fő utca),  

b) Centrum parkoló,  

c) Nagyparkoló. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott várakozási területeken a három vagy annál több kerekű 
járművel történő várakozási célú használatért várakozási díjat kell fizetni. 



(4) A várakozási területeken belül az egyes várakozóhelyek kijelöléséről, lehetőség szerinti 
felfestéséről és a szükséges tájékoztató és jelzőtáblák kihelyezéséről az Önkormányzat 
gondoskodik. 

3. § (1) A díjköteles várakozási területeken 9:00 és 19:00 között áll fenn díjfizetési 
kötelezettség. 

(2) A kijelölt várakozóhelyet a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett 
járművel – beleértve a pótkocsira szerelt hirdető berendezést is – tilos igénybe venni. 

4. § (1) A díjköteles várakozási területen a díjfizetési kötelezettség időtartama alatt a közúti 
közlekedésről szóló törvényben meghatározott polgári jogi jogviszony a várakozási terület – 
KRESZ szabályait betartó – igénybevevője és az Önkormányzat között ráutaló magatartással 
jön létre. 

(2) A díjköteles várakozási terület jelzésére kihelyezett jelzőtábla alatt tájékoztató táblát kell 
elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni: 

a) a díjköteles várakozási időszakot, 

b) a fizetendő várakozási díj és a pótdíj mértékét jármű fajtánként, 

c) a díj megfizetésének módját, 

d) utalást arra, hogy őrzött vagy őrzés nélküli a várakozási terület, és 

e) az ügyfélszolgálati iroda címét, telefonszámát és nyitva tartását. 

(3) A várakozási díj és pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel. 

5. § (1) A várakozási területen járművel jogszerűen várakozni kizárólag a várakozáskor 
érvényes bizonylat, mobil parkolással megváltott jegy birtokában, vagy az e rendelet szerinti 
jogosultság alapján lehet. 

a) A várakozás akkor tekintendő jogszerűnek, ha: 

aa.) az elhelyezett parkolójegy-kiadó automatából váltott parkolójegyet a gépkocsiban a (5) 
bekezdés szerint elhelyezték, 

ab.) mobil parkolás esetén a mobiltelefonos parkolási rendszernek az adott övezetre érvényes 
kóddal megindított és a vonatkozó jogszabályban meghatározott sikeres ügyfélrendelkezés 
visszaigazolása megtörtént. 

(2) A várakozási díjat a várakozás megkezdésekor a várakozási területen elhelyezett 
parkolójegy-kiadó automatánál vagy mobil parkolással kell megfizetni. A minimálisan 
megfizetendő várakozási idő 15 perc.1 

 
1 Módosította a 16/2022. (VII. 1.) rendelet 1. §‐a. Hatályos: 2022. július 1‐től. 



(3) A megváltott parkolójegy a rajta feltüntetett időtartamban érvényes. 

(4) A várakozási díj (bérlet díja) őrzést vagy más szolgáltatást nem foglal magában, azonban 
tartalmazza az általános forgalmi adót. A pótdíj összege nem tartalmazza az általános forgalmi 
adót. 

(5) A bizonylatot a gépkocsiban az első szélvédő mögött, jól látható helyen, oly módon kell 
elhelyezni, hogy abból a várakozási jogosultság az üzemeltető részére egyértelműen 
megállapítható legyen. 

(6) A gépjármű használója készpénz fizetés estén köteles gondoskodni a parkolójegy-kiadó 
automatából történő parkolójegy megváltásához szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű 
pénzérméről. 

(7) A parkolójegy-kiadó automata üzemképtelenség esetén az igénybevevő a várakozás 
helyéhez legközelebb eső üzemelő parkolójegy-kiadó automatából köteles jegyet váltani. A 
várakozás helyéhez legközelebb eső parkolójegy-kiadó automata helyét a várakozási helyet 
jelző tábla jelöli meg. 

6. § (1) A díjköteles várakozási terület rendszeres igénybevételéhez éves és időszakos bérlet 
váltható. Bérletet kizárólag személygépkocsira és legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépkocsira (a továbbiakban együtt: személygépkocsira) lehet váltani. 

(2) A díjköteles várakozási területeken fizetendő várakozási díj és a pótdíj mértékét, valamint 
a bérletek díjait az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) A megrongálódott, vagy a forgalmi rendszám megváltozása miatt – a még érvényes – 
bérletet, annak leadásával egyidejűleg az üzemeltető a 1. mellékletben meghatározott 
ügyintézési díj felszámítása mellett kicseréli. 

(4) A megváltott bérletet az üzemeltető a jogosult indokolt kérelmére, a jármű tulajdonjogának, 
vagy birtokának elvesztése, illetőleg átruházása esetén visszaváltja. Visszaváltás esetén a bérlet 
árának időarányos része jár vissza, amelyet úgy kell számítani, hogy a bérlet lejártáig hátralévő 
egész hónapok számának megfelelően kiszámított összeget kell visszafizetni. A bérletet 
visszaváltáskor az üzemeltető egyidejűleg bevonja. 

(5) Bérlet kizárólag abban az esetben vásárolható, váltható ki, illetve regisztráció akkor 
végezhető el, ha a regisztrálandó személygépkocsira, továbbá annak tulajdonosára, vagy 
üzemben tartójára vonatkozóan nincs Visegrád Város Önkormányzatával, valamint az 
üzemeltetővel szemben rendezetlen pótdíjtartozás, vagy közigazgatási bírság tartozás, továbbá 
nincs a jegyző által nyilvántartott lejárt esedékességű, meg nem fizetett visegrádi helyi 
adótartozás nyilvántartva. 

7. § (1) A bérlet 

a) általánosan érvényes, 
b) munkavállalói, 
c) lakossági, 
d) egészségügyi szolgáltatói, 
e) oktatási 



 
bérlet lehet. 
(2) A bérlet a rajta feltüntetett időtartamban érvényes. 
 
(3) Általános bérletet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vásárolhat, vagy válthat ki. Az általános bérlet a várakozási területen várakozásra 
jogosít. 
 
(4) Ingyenes munkavállalói bérlet kiváltására jogosult: 
a) a munkáltató által kiállított igazolás ellenében egy személygépkocsira a várakozási 
területeken belül található állandó munkahelyen dolgozó 
aa) a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Fellegvár Óvoda, 
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Városi Konyha munkavállalója, 
ab) gyógyszertári dolgozó, 
ac) házorvos, fogorvos, védőnő, asszisztens, 
ad) CBA dolgozói, 
ae) Danubia TV munkatársai, 
af) Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona visegrádi telephelye legfeljebb 2 
ingyenes bérletre, 
ag) Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő legfeljebb 2 ingyenes 
bérletre, 
ah) Visegrád Aranykor Alapítvány Idősek Otthona legfeljebb 2 ingyenes bérletre, 
ai) Figyelj Rám Közhasznú Egyesület legfeljebb 2 ingyenes bérletre, 
b) a visegrádi rendvédelmi szerv (rendőrség, polgárőrség), 
c) visegrádi önkéntes tűzoltó egyesület tagja.23 
 
(5) Ingyenes lakossági bérlet kiváltására jogosult az a visegrádi lakos, akinek személyi 
igazolványában vagy érvényes lakcímkártyáján feltüntetett lakóhelye, vagy tartózkodási helye 
Visegrád, azzal a feltétellel, hogy lakosonként 2 ingyenes bérlet kiváltása történhet.4   
 
(6) Oktatási bérlet vásárlására jogosult az a szülő, akinek gyermeke a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolába, vagy a Fellegvár Óvodába jár. 
 
(7) A bérleteket a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni. A bérletek kiállításának 
feltétele a személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépkocsi regisztrálása. A bérlet egy bérletvásárlást, vagy kiváltást tanúsító kártya, amelyet 
a gépkocsi első szélvédője mögött, jól látható módon kell elhelyezni. A bérlet igazolja a 
parkolóhely igénybevételének jogszerűségét. A bérleten a Polgármesteri Hivatal dolgozója 
feltünteti a személygépkocsi forgalmi rendszámát. 
 
(8) A személygépkocsi regisztrálásához: 
a) a személygépkocsi tulajdonosának személyi okmányai, nem természetes személy tulajdonos 
esetén cégkivonat vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat, 
b) a személygépkocsi forgalmi engedélye, 
c) munkavállalói bérlet esetén munkáltatói igazolás, 
d) oktatási bérlet esetén az oktatási intézmény látogatásáról szóló igazolás, 
g) lakossági bérlet esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, 

 
2 Módosította a 16/2022. (VII. 1.) rendelet 2. §‐a. Hatályos: 2022. július 1‐től. 
3 Módosította a 17/2022. (VII. 19.) rendelet 1. §‐a. Hatályos: 2022. július 19‐től. 
4 Módosította a 16/2022. (VII. 1.) rendelet 3. §‐a. Hatályos: 2022. július 1‐től. 



f) jogosítvány. 
 
8. § A díjköteles várakozási területeken várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat: 
a) a kerékpár, 
b) a kétkerekű segédmotoros kerékpár, 
c) a kétkerekű motorkerékpár, 
d) a közérdekből történő veszély-, és hibaelhárítást végzők gépkocsija, a munkavégzés 
időtartamára, 
e) a diplomáciai mentességet élvező személyek megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsija, 
f) Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában vagy üzemeltetésben álló gépkocsi, 
g) Visegrád Város Önkormányzat képviselője és tisztségviselője, 
h) a körzet országgyűlési egyéni választókerületi képviselője, 
i) Visegrád Város Tiszteletbeli Polgára, 

9. § (1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a mozgáskorlátozott személy vagy az őt 
szállító személy, akinek a gépkocsija első szélvédője mögött jól látható módon van elhelyezve 
a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa. A jogosultságot az ellenőr kérésére igazolni kell. 

(2) A polgármester valamennyi zónában engedélyezheti az Önkormányzat közigazgatási 
területén belüli rendezvény helyére és idejére a meghívott vendéget szállító gépjármű díjmentes 
várakozását. 

(3) A polgármester a parkolóőr értesítése mellett a várakozási területen piacnapon 
engedélyezheti a piacon árusító személy által használt gépjármű díjmentes várakozását. 

(3a) 2022. december 31-ig a Holló Panzió (Visegrád, Rév u. 12.), Anna Vendégház (Visegrád, 
Fő u. 2.), Vendégház a Tábornokhoz (Visegrád, Fő u. 67/A.), szálláshelyenként 1 db. ingyenes 
bérlet kiváltására jogosult, melyet szabadon felhasználhat, a kártyát bármely gépjármű 
szélvédője mögé elhelyezve.5 

(3b) A fizetős parkolási zónában telephellyel rendelkező, vagy tevékenységet végző visegrádi 
vállalkozások esetében, egyedi elbírálással a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Turisztikai 
Bizottság dönt az ingyenes parkolási kedvezmény kiadásáról, azzal a feltétellel, hogy területileg 
kijelölt helyre adhatja ki az ingyenes parkolási kedvezményt.6 

(4) Aki évközben elidegenítette azt a személygépkocsiját, amellyel a gépjárműadó befizetése 
alapján díjmentes várakozásra volt jogosult, köteles e tényt a személygépkocsi forgalmi 
rendszámának megjelölésével a Visegrádi Polgármesteri Hivatal felé 15 napon belül 
bejelenteni. 

(5) Az a visegrádi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy visegrádi székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
ami a regisztrációs időszak lejárta után lett a személygépkocsi tulajdonosa vagy 
üzembentartója, a díjmentes várakozási jogosultság megszerzése érdekében elvégzendő 
regisztrációhoz köteles az üzemeltetőnek bemutatni. 

 
5 Beiktatta a 16/2022. (VII. 1.) rendelet 4. §‐a. Hatályos: 2022. július 1‐től. 
6 Beiktatta a 17/2022. (VII. 19.) rendelet 2. §‐a. Hatályos: 2022. július 19‐től. 



a) a lakcímkártyáját vagy nem természetes személy esetén a cégkivonatát vagy bírósági 
nyilvántartásba vételről szóló határozatát, és 

b) a személygépkocsi forgalmi engedélyét c) a jegyző által kiadott adóigazolást, vagy 
meghatalmazást az üzemeltető részére a helyi adó tartozásra vonatkozó adatai lekérdezésére. 

10. § (1) A díjköteles várakozási területek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj 
megfizetését a parkolóőr bármikor jogosult ellenőrizni. 

(2) Jogosulatlan várakozás esetén, esetenként a 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázatok 
szerinti pótdíjat kell fizetni. 

(3) A díjköteles időszak alatt jogosulatlan használatnak minősül: 

a) az e rendelet szerinti jogosultság, érvényes bizonylat vagy mobil parkolás nélkül igénybe 
vett várakozóhely használat, 

b) az előre megfizetett várakozási idő elteltével a várakozóhely további díjfizetés nélkül 
igénybevétele (a továbbiakban: várakozási idő meghosszabbítása), 

c) ha az érvényes bizonylat nincs jól látható helyen elhelyezve, így arról a várakozásra jogosító 
időtartam nem olvasható le vagy a jogosultság az üzemeltető számára egyértelműen nem 
állapítható meg. 

(4) A várakozási jogosultságnak és a várakozási díj megfizetésének ellenőrzését, valamint a 
pótdíjak megállapítását, beszedését és behajtását Visegrád Város Önkormányzata végzi. Az 
ellenőr várakozási díjat, valamint pótdíjat nem vehet át. 

(5) Jogosulatlan használat esetén a szabálytalanságot megállapító ellenőr köteles az írásos 
pótdíjfizetési felszólítást a gépjárművön jól látható helyen elhelyezni. Az ellenőr köteles a 
jogosulatlan használatról a gépjármű forgalmi rendszámát is tartalmazó fényképfelvételeket 
készíteni. 

(6) A várakozási idő meghosszabbítása esetén a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítására 
csak akkor kerülhet sor, ha a megfizetett várakozási időt követően 

a) az egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 15 perc, 
b) az egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perc eltelt.7 
 
(7) Mentesül a megállapított pótdíj megfizetése alól az üzembentartó, amennyiben igazolja, 
hogy 
a) a várakozási díj megfizetésének elmulasztása esetén a pótdíj megállapítását követő 15 percen 
belüli időpontban, 
b) a megfizetett várakozási idő meghosszabbítása esetén 
ba) egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét követő 15 
percen belüli időpontban, 
bb) az egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő 
elteltét követő 15 percen belüli időpontban 

 
7 Módosította a 16/2022. (VII. 1.) rendelet 5. §‐a. Hatályos: 2022. július 1‐től. 



érvényes bizonylattal rendelkezett vagy a mobil parkolást elindította.8 
 
(8) Amennyiben a gépjármű üzembentartója az ellenőrzés időpontjában érvényes jeggyel 
rendelkezett, de azt nem e rendelet szerint helyezte el, vagy a (7) bekezdésben meghatározott 
időtartamon belül érvényes jeggyel rendelkezett vagy a mobilparkolást a (7) bekezdésben 
meghatározott időtartamon belül elindította és a pótdíjfizetési felszólítás napjától számított 3 
munkanapon belül az ügyfélszolgálati irodájában a jegyet bemutatja vagy mobil parkolás esetén 
a mobil parkolás elindításáról szóló visszaigazoló sms-ben megküldött ID azonosítóval vagy a 
felszólítás azonosítójának vagy a forgalmi rendszám megadásával a várakozási jogosultságot 
igazolja és annak e rendeletben foglalt feltételei fennállnak, akkor az üzemeltető a 
pótdíjtartozást törli a nyilvántartásából. 
 
(9) Amennyiben a gépjármű használója a mobil parkolás indítása esetén a forgalmi rendszám 
bevitele során legfeljebb két karakter vonatkozásában hibát vét és ezt a pótdíjfizetési felszólítás 
napjától számított 3 munkanapon belül a mobil parkolás elindításáról szóló visszaigazoló sms 
bemutatásával és a helyes forgalmi rendszám megjelölésével egyidejűleg az üzemeltető felé 
jelzi, akkor az üzemeltető naptári negyedévenként egy alkalommal jogosult eltekinteni a díj-és 
pótdíjköveteléstől 
 
(10) A (7) bekezdés a) pontjában meghatározott esetre az üzemeltető naptári hónaponként 
legfeljebb egy alkalommal és csak abban az esetben hivatkozhat, ha a (8) bekezdés szerinti 
eljárás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan várakozás miatt 
kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet vagy pótdíjtartozása. 
 
(11) A fizetési felszólításban meg kell jelölni a jogosulatlan várakozás (3) bekezdés szerinti 
típusát, helyét, az észlelés időpontját, a gépjármű forgalmi rendszámát, valamint a pótdíj 
megfizetésének módját. Ha a várakozási díjat vagy a pótdíjat nem fizetik meg, az üzemeltető a 
díj-és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától 
számított 60 napos jogvesztő határidőn belül az üzembentartó részére postai küldeményként 
vagy más egyéb igazolható módon megküldi. 
(12) Amennyiben a mozgásában korlátozott személy vagy az őt szállító személy 
 
a) a parkolási igazolványt a gépjárműben nem a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon 
helyezte el és emiatt ellenőrzéskor a parkolási igazolvány érvényessége nem volt 
megállapítható és emiatt pótdíj került kiszabásra, a gépjármű üzembentartója mentesül a pótdíj 
megfizetése alól, ha az eredeti parkolási igazolványt bemutatja az üzemeltető részére, 
 
b) az egyébként érvényes parkolási igazolványt a várakozás során nem használta és a várakozási 
esemény rögzítését követő 3 napon belül a gépjármű üzembentartója az eredeti parkolási 
igazolványt az üzemeltető részére bemutatja, úgy naptári évenként egy alkalommal a gépjármű 
üzembentartója mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól. 
 
(13) Ha az üzembentartó a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, az üzemeltető a fizetési kötelezettség bármely jogcímen történő érvényesítése 
érdekében jogosult kintlévőség kezelési eljárást indítani. A kintlévőség kezelési eljárás során 
az üzemeltető jogosult az üzembentartó tartozással kapcsolatos adatait a tartozás behajtása 
érdekében ezzel foglalkozó külső szervezetnek peres vagy peren kívüli eljárás lefolytatása 
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érdekében átadni. A jogos követelés behajtása érdekében az üzemeltető jogosult az elektronikus 
úton készült felvételeket felhasználni. 
 
(14) A pótdíjat csekken, vagy banki átutalással lehet megfizetni. 
 
(15) Az üzemeltető a jogosulatlanul várakozó gépjárműveket csak auditált nyilvántartási 
programban tarthatja nyilván. 
 
(16) A várakozási díj és a pótdíj Visegrád Város Önkormányzatát illeti meg. 

11. §.  Járművel történő várakozással kapcsolatos ügyintézés során a gépjármű üzembentartója 
vagy az általa írásbeli meghatalmazással meghatalmazott képviselője járhat el. 

12. § E rendelet 2022. július 1. napján lép hatályba.9 

 

Eőry Dénes        dr. Szabó Ferenc 

polgármester        jegyző 
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1. melléklet a 10/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelethez10 

A díjköteles várakozási területen fizetendő díjak, pótdíjak, bérletek megváltásának és 
cseréjének díjai 

Várakozási díjak 

1.1. Autóbuszra a nagyparkolóban 1500 Ft/óra, 
1.2. Autóbusz napijegy a nagyparkolóban 6000 forint 

 
1.3. Személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű 

tehergépkocsira vonatkozóan 400 Ft/óra, 
1.4. Személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű 

tehergépkocsira vonatkozóan 1600 forint a napijegy. 

Személygépkocsira vásárolt bérletek díjai: 

2.1. Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek részére várakozásra jogosító bérlet díjai: 
 
2.1.1. Éves bérlet 50.000 Ft/év 
2.1.2. Féléves bérlet 30.000 Ft/félév 
2.1.3. Havi bérlet 7.000 Ft/hó 

2.2.1. Oktatási bérlet díjai: 
2.2.2. Éves bérlet 12.000 Ft/év 
2.2.3. Féléves bérlet 7.000 Ft/félév 

3. A bérlet pótlásának, cseréjének díja: alkalmanként 1400 Ft/alkalom. 

4. Pótdíjak mértéke 

 

 várakozási díj/óra 15 napon belüli 
befizetés esetén 

15 napon túli 
befizetés esetén 

autóbusz 1.500 forint 22.500 forint + 1.500 
forint 

60.000 forint + 1.500 
forint 

személygépkocsi és 
legfeljebb 3,5 tonna 
megengedett 
legnagyobb 
össztömegű 
tehergépkocsi 

400 forint 4.800 forint + 400 
forint 

16.000 forint + 400 
forint 
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