IG1613 Gépjárművek behajtási rendje 1. számú melléklet
Készült: 2022-02-10. Hatályos a jóváhagyás napjától.
jóváhagyta: Kis Zoltán gazdasági igazgató
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Behajtási díjak és pótdíjak
BEHAJTÁSI JEGY TARIFÁK
Hétköznap és hétvégi munkanap

Szombat (ha nem munkanap),
Vasárnap, ünnepnap

0 – 30 perc

ingyenes

az első 2 óra

ingyenes

30 – 60 perc

350 Ft

3. és 4. óra

300 Ft/óra

60 perctől minden
megkezdett óra

550 Ft/óra

5. órától

500 Ft/óra

napi maximum

4 000 Ft

napi maximum

4 000 Ft

Kedvezményes behajtási tarifa: 500 Ft/nap (csak betegeknek, akiknek főigazgató
engedélyezi, meghatározott kezelések, beavatkozások esetében).
A díjmentes időszakú behajtás naponta kétszer érvényesíthető.

PÓTDÍJ

 Napi behajtási engedéllyel, behajtási jeggyel rendelkezők, súlyos szabályszegés
esetén 4000 Ft pótdíj fizetésére kötelesek.
 Behajtási jegy elvesztése vagy rongálódása esetén 4000 Ft pótdíj fizetendő a
díjfizető automatánál.

ÉVES

FÉLÉVES

NEGYEDÉVES

KEDVEZMÉNYES

Az intézményben eü. szolgálati
jogviszonyban, megbízási
szerződéssel, közreműködői
szerződéssel dolgozók.
Rezidens, háziorvos, kórházi
nyugdíjas*. B.Braun
dialízisközpont, MaMMa Zrt. és
a Területi Vérellátó helyi
dolgozói.

17 000 Ft

10 000 Ft

7 000 Ft

NORMÁL

IDŐSZAKOSAN ÉRVÉNYES BEHAJTÁSI ENGEDÉLY

A fenti kategóriába nem
tartozók részére.

70 000 Ft

42 000 Ft

28 000 Ft

A vásárlás napjától A vásárlás napjától
számított 6. hónap számított 3. hónap
Január 1-től a utolsó napjáig, de
utolsó napjáig, de
következő év
legkésőbb a
legkésőbb a
Érvényességi idő
január 20-ig.
kiváltás évét
kiváltás évét
követő év január
követő év január
20. napjáig.
20. napjáig
* Aki kórházi alkalmazottként vonult nyugdíjba és a kórházzal fennállt legalább 5 éves folyamatos
jogviszonyt tud igazolni.
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Behajtási díjak és pótdíjak

PROXIMITY KÁRTYA
Az időszakos behajtási engedély megvásárlásakor átadott proximity (közelítő) kártya után óvadékot
kell fizetni, mely az esetlegesen elveszett vagy megrongálódott kártya cseréjét fedezi. Kártya csere
esetén jegyzőkönyv felvételére kerül sor a pénztárban. Sértetlen és működőképes állapotban leadott
kártya után az óvadék díja visszafizetésre kerül. Az óvadék díja: 1500 Ft/kártya. Az óvadékot a
behajtási szerződés tartalmazza.

KÖTBÉR
Szabályszegés, illetve szerződésszegés esetén az időszakos behajtási engedéllyel rendelkezők
kötbér fizetésére kötelesek a megkötött behajtási szerződés alapján, melynek mértékét, eseteit
és megfizetésének feltételeit, körülményeit a Behajtási szerződés tartalmazza.

