
 

 

melléklet a …/2021. (V…) önkormányzati rendelethez 

2/A. melléklet a 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelethez 

1.   A 2. melléklet 1.) pont egyes alpontjaihoz tar tozó díjtételek 2021. december 31. napjáig 

 A B C  
1. 2. melléklet 1.) pont alpontjának 

megnevezése engedély típusa díj    
Ft                                  díj típusa 

2. c) A védett forgalmú övezetekben 
jogosult magánszemélyek 
engedélyének díja 
(1. melléklet 1.), 2.), 3.) 4.) pontjai) 

 

  

3. 
 

15 perc közterületi 
tartózkodásra jogosít 2.900  7 hónap/övezet 

4. 
 

közterületi 
tartózkodásra jogosít 4.900  7 hónap/övezet 

5. d) Jogosult nyugdíjas 
magányszemélyek engedélyének 
díja 
(1. melléklet 1.), 2.), 3.), 4.) pontjai) 

   

6.  15 perc közterületi 
tartózkodásra jogosít 

700  7 hónap/övezet 

7. 
 

közterületi 
tartózkodásra is 

jogosít 
1.450 7 hónap/övezet 

8. e) A védett övezetben állandó 
lakcímmel rendelkező jogosított 
magánszemélyek engedélyének 
díja                                                     
(1. melléklet 1.), 2.), 3.), 4.) pontjai) 

   

9.  15 perc közterületi 
tartózkodásra jogosít 

7.000 7 hónap/övezet 



 

 

10. 
 

közterületi 
tartózkodásra is 

jogosít 
11.650 7 hónap/övezet 

11. f) A védett övezetben állandó 
lakcímmel nem rendelkező 
jogosított magánszemélyek 
engedélyének díja                                                 
(1. melléklet 1.), 2.), 3.), 4.) pontjai) 

   

12. 
 

15 perc közterületi 
tartózkodásra jogosít 14.000 7 hónap/övezet 

13. 
 

közterületi 
tartózkodásra is 

jogosít 
18.650 7 hónap/övezet 

14. g) Jogosult intézmények és 
intézményi dolgozók részére kiadott 
engedély díja 

   

15. 
 

közterületi 
tartózkodásra is 

jogosít 
60.650 7 hónap/övezet 

16. r) Behajtásra és várakozásra, 
valamint parkolásra jogosító 
igazolvány díja 

   

17.  ra) természetes 
személyek esetén 

35.000 7 hónap 

18. t) Behajtási engedély 
költségtérítése                                           
(kizárólag az 1. melléklet 5.) - 15.) 
övezeteiben) 

   

19.  költségtérítés 2.900 7 hónap 
20.  nyugdíjasoknak 700 7 hónap 

 

 



 

 

 

 

2.   A 4. melléklet 3.) pont egyes alpontjaihoz tar tozó díjtételek 2021. december 31. napjáig 

 A B C 
1. 4. melléklet 3.) pont alpontjának 

megnevezése díjövezet díj  
Ft /7 hónap                               

2. a) Jogosult magánszemélyek   
3.  I. díjövezet 4.200 
4.  II. díjövezet 2.300 
5. aa) jogosult nyugdíjas magán-

személyek  bármely díjövezet 1450 

6. b) Jogosult intézmények, jogosított 
magánszemélyek, valamint 
intézményi dolgozók 

  

7.  I. díjövezet 43.150 
8.  II. díjövezet 15.750 

 

 
3. A mellékletben meghatározott parkolási díjak mag ukban foglalják az ÁFÁ-t. 


