
 

A Hévízi bérletek típusai, azok várakozási övezeti érvényessége és árai: 

 

 A. B. C D E 

1. Bérlet megnevezése 
Bérlet  

érvényességi ideje 
Várakozási övezeti érvényessége 

Vásárlás 

feltétele 

Ára  

forint/év 

2. Lakossági  
Megvásárlástól következő év 

január 31-ig 

a) Honvéd utca, 
b) Park utca, 
c) József Attila utca (*Honvéd utca - Rózsa 

köz közötti szakaszon külön szabályozás 
szerint) 

d) Széchenyi István utcai 54+2 férőhelyes 
parkoló (víztoronynál) Zárt parkoló, 

e) Zrínyi Miklós utca 1. szám alatti parkoló 
f) Kossuth Lajos utcának a Széchenyi 

István utca - Honvéd utca közötti 
szakasza 

Hévízi lakóhelyet 

okmánnyal igazolni kell 
12.000 

3. Dolgozói 
Megvásárlástól következő év 

január 31-ig 

a) Honvéd utca, 
b) Park utca, 
c) Széchenyi István utcai 54+2 férőhelyes 

zárt parkoló  

Hévízen történő 

foglalkoztatottságot 

igazolni kell 

24.000 

4. Városi éves  
Megvásárlástól következő év 

január 31-ig 
A város teljes területén  nincs kötöttség 210.000 

5. 
Nagyparkoló  

¼ éves 

A megvásárlás időpontja 

szerinti naptári ¼ évben 

érvényes  

Nagyparkoló tér 

I. negyedév 

II. negyedév 

III. negyedév 

IV. negyedév 

30.000 

60.000 

60.000 

30.000 

6. 
Nagyparkoló  

3 napos  

Megvásárlás napját követő 3 

napig. 
Nagyparkoló tér nincs kötöttség 9.600 

https://or.njt.hu/download/2824/resources/EJR_15320561-3_mell_klet.pdf
https://or.njt.hu/download/2824/resources/EJR_15320561-3_mell_klet.pdf


7. 
Nagyparkoló  

7 napos 

Megvásárlás napját követő 7 

napig. 
Nagyparkoló tér nincs kötöttség 19.200 

8. Utcai 3 napos (sárga) 
Megvásárlás napját követő 3 

napig. 

a) Honvéd utca 
b) Park utca 
c) Széchenyi István utcai 54+2 férőhelyes 

zárt parkoló  
d) József Attila utca (*Honvéd utca - Rózsa 

köz közötti szakaszon külön szabályozás 
szerint 

e) Zrínyi Miklós utca 1. szám alatti parkoló 

f) Kossuth Lajos utcának a Széchenyi 
István utca - Honvéd utca közötti 
szakasza 

nincs kötöttség 7.200 

9. Utcai 7 napos (sárga) 
Megvásárlás napját követő 7 

napig. 

a) Honvéd utca 
b) Park utca 
c) Széchenyi István utcai 54+2 férőhelyes 

zárt parkoló  
d) József Attila utca (*Honvéd utca - Rózsa 

köz közötti szakaszon külön szabályozás 
szerint 

e) Zrínyi Miklós utca 1. szám alatti parkoló 

f) Kossuth Lajos utcának a Széchenyi 
István utca - Honvéd utca közötti 
szakasza 

nincs kötöttség 14.400 

 

* József Attila utcában a Honvéd utca és a Rózsa köz közötti szakasz (orvosi rendelő előtti szakasz 12 db parkoló hellyel): a fizető zónán belül e 

kijelölt várakozó helyeken várakozási díj megfizetése nélkül tárcsa kihelyezésével, legfeljebb az első órában lehet térítésmentesen várakozni. A 

tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani. E kijelölt várakozó helyeken egyetlen bérlet sem érvényes. 

Bérlet csak az 5,50 méternél nem hosszabb és 3500 kg tömeget meg nem haladó gépjárművek és három vagy négykerekű motorkerékpárok 

(személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.) vonatkozásban vásárolható. 

A bérletek ára az ÁFA-t tartalmazza. Bérlet átírása másik járműre díjmentes.  


