
 

  

Jelentősen csökkennek a reptéri behajtás és parkolás díjai – 

Kötelezettségvállalással zárult a Budapest Airport ügye 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a Budapest Airport Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. (Budapest Airport Zrt.) vállalásait a 

repülőtérre történő behajtás és a helyszíni parkolás díjainak csökkentésére, 

valamint a Bónuszkártya kedvezményeinek módosítására. A csökkentett díjak és 

kedvezmények 2019. december 31-ig lesznek elérhetők, ezzel is biztosítva a 

jelenlegi hatékony verseny fennmaradását a hosszú távú parkolás piacán. A GVH 

jogsértést nem állapított meg az ügyben, és bírságot sem szabott ki. 

A GVH azt vizsgálta, hogy a vállalkozás által meghatározott és alkalmazott behajtási és 

várakozási díjak, illetve feltételek alkalmasak-e a parkolási, és az ahhoz kapcsolódó 

transzferszolgáltatást nyújtó vállalkozások kizárására az érintett piacról a repülőtér 

környezetében.  

A GVH a Budapest Airport Zrt. vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy 

a vállalkozás 

 csökkentse az egy napon belül harmadik alkalommal, valamint az aznapi 

további behajtásokat követően az első öt percre felszámolt díjat Terminál és 

Prémium parkolóiban: a Terminál parkoló esetében 300, a Prémium parkoló 

esetében 400 forintra;  

 részesítse kedvezményben a Bónuszkártyával rendelkezőket, ami a vállalás 

értelmében a Terminál parkoló használatakor 15%-os, a Prémium parkolónál 

20%-os mértékű kedvezményt jelent majd, így a Prémium parkoló 

Bónuszkártyával 50.000 forint befizetésével 60.000 forint, a Terminál parkoló 

Bónuszkártyával pedig 25.000 forint befizetésével 28.750 forint áll a 

felhasználó rendelkezésére; 

 növelje 325.000 forintra a Bónuszkártyára feltölthető összeg felső határát; 

 tegye lehetővé, hogy az érkezési szinten található buszparkoló 15 km-es 

körzetében ténylegesen parkolót üzemeltető vállalkozások parkolóhelyet 

béreljenek, alkalmanként 2 órás időkorláttal, korlátlan számú napi behajtási 

lehetőséggel. A havidíj férőhelyenként, három parkolókártya igénylésével a 

Terminál parkoló esetében 150.000 forint +ÁFA, a Prémium parkoló esetében 

225.000 forint +ÁFA, kombinált használatnál pedig 300.000 forint +ÁFA 

lesz. 



 2. 

Az így csökkentett díjak és kedvezmények 2019. december 31-ig változatlan formában 

válnak elérhetővé. 

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte 

meg, hogy a közérdek védelme hatékonyan biztosítható a vállalások elfogadásával, 

mert 

 a hatékony verseny fennmaradásához szükséges szintre csökkenhetnek a 

hosszú távú parkolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, a 2013. december 

10-i díjemelésből adódott többletköltségei; 

 nehezen becsülhető további jogalkalmazási költségekkel és időbeli 

késedelemmel járna a feltételezett jogsértés megállapítása; 

 a kötelezettségek megfelelnek az ellenőrizhetőség követelményének. 

Egy kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a 

közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban 

érhető el, hogy a vállalkozás összhangba hozza magatartását az alkalmazandó 

jogszabályi rendelkezésekkel, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők 

számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása 

mellett és ellen szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira. 

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/43/2014. 

Budapest, 2016. június 28. 

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére: 

dr. Basa Andrea 

sajtószóvivő 

cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

tel.: (+36-1) 472-8902 

fax: (+36-1) 472-8898 

mobil: +3630 618-6618 

e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  

mailto:basa.andrea@gvh.hu
mailto:sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu/

