ÁTKELÉSI DÍJAK
2020. január 01-t ől
A gépjárm űvek viteldíjai vezet ő és utas nélkül értend ők!
The fares of motor vehicles are meant without driver and passengers!

MENETJEGYEK / TICKETS
Személy
Person

Kerékpár
Bicycle

Motor / utánfutó 1,5 tonnáig / mopedautó / quad
Motorcycle / car trailer 0-1,5 tons / moped car / quad

Személygépkocsi / utánfutó 1,5 tonna felett
Car / car trailer over 1,5 tons

Egyéb járm ű 0-5 t-ig / busz 20 f őig
Other vehicles 0-5 tons / busses with a capacity of 1-20 passengers

Egyéb járm ű 5 t felett max. 10 t-ig / busz 20 f ő felett
Other vehicles above 5 t up to 10 t / busses with a capacity of over 20 passengers

Egyéb járm ű 10 t felett max. 20 t-ig
Other vehicles above 10 t up to 20 t

BÉRLETEK / MONTHLY TICKETS
Dolgozó
Person

Tanuló/nyugdíjas
Student, pensioner

Kerékpár
Bicycle

Tanuló/nyugdíjas kerékpár
Bicycle for students and pensioners

Motor
Motorcycle

Személygépkocsi
Car

Egyéb járm ű 3,5 tonnáig
Other vehicles 0-3,5 tons

KÜLÖNJÁRATOK

Bruttó ár / Prices

405 Ft
325 Ft
535 Ft
1 395 Ft
3 520 Ft
5 805 Ft
8 470 Ft

Bruttó ár / Prices

2 780 Ft
870 Ft
2 810 Ft
1 405 Ft
6 125 Ft
14 305 Ft
49 655 Ft

Bruttó ár

Komp üzemid őn belül

49 000 Ft

Komp üzemid őn kívül

79 000 Ft

Kishajó üzemid őn belül

1 850 Ft

Kishajó üzemid őn kívül

4 000 Ft

A menetjegyek a megvásárlás időpontjától számított egy óra időtartamra, egy útra és egy irányba érvényesek.
A járművek viteldíjai a forgalmi engedélyben meghatározott össztömeg alapján kerülnek megállapításra.
A bérletek a kiváltás hónapjában és az azt követő hónap 5. napjáig érvényesek. A nyolc útra szóló egyéb jármű 3,5 tonnáig bérlet a
megváltás évében érvényes.
Menetjegyek a kompközlekedés időtartama alatt a jegypénztárban, az éjszakai kishajó járatokra a hajó személyzeténél válthatók. A
bérletek váltása kizárólag a jegypénztárban lehetséges.

