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Amelyet Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló, 58/2012. (VI.29.) Főv.
Kgy. rendelettel módosított 20/2012. (03.14.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a
Közlekedésszervező által alkalmazott személyszállítási közszolgáltatások díjait, pótdíjakat, és
a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető
jogkövetkezményeket a feladatellátási szerződés melléklete tartalmazza. A megállapított díjak,
feltételek és jogkövetkezmények legkorábban a szerződésmódosítás aláírását követő 35. naptól
alkalmazhatóak és legkésőbb a bevezetést megelőző 30. napon a közlekedésszervező a
honlapján köteles közzétenni. E határidők alkalmazása mellőzhető, ha a díjak, pótdíjak, és a
díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények
változását új szolgáltatás bevezetése indokolja, vagy a változás az utasok számára előnyös.

Menetdíjak, pótdíjak és díjalkalmazási feltételek
I.
Általános rendelkezések
1.
1.1. A különböző éves bérletek a tetszőleges kezdőnappal váltható kedvezményes éves
bérlet kivételével a vásárlástól, de legkorábban a bérletszelvényen feltüntetett tárgyév
első napjától a tárgyévet követő első hónap 6-án 02 óráig érvényesek. Használatuk
igazolványhoz kötött, kivéve az arckép nélküli, évre szóló bérleteket.
a) Az arcképes igazolványhoz kötött, teljes árú éves és kedvezményes éves
bérletek csak érvényes általános bérletigazolvánnyal, a Volánbusz Zrt. által
kiadott, érvényes Volán-BKSZ bérletigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal,
útlevéllel vagy kártya formátumú jogosítvánnyal használhatók. A közoktatási
tanuló éves bérletek csak érvényes magyar közoktatási diákigazolvánnyal, a
felsőoktatási tanuló éves bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas
éves bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolvánnyal használhatók. Az
arcképes igazolványhoz kötött éves bérletek kétféle kivitelben kerülnek
forgalomba, melyek között az utas választhat:
 a tetszőleges kezdőnappal váltható kedvezményes, egy évre (az adott
év adott hónap adott napjának [kezdőnapnak] 0 órájától a következő
év adott hónapnak a kezdőnappal megegyező napjának 02 órájáig)
érvényes (például a hónap 10-étől váltott bérlet a következő év

ugyanazon hónap 10-én 02 óráig érvényes) bérlet formájában. Szökőév
esetén a február utolsó napjától váltott bérlet a következő év
februárjának utolsó napján 02 óráig érvényes (akár a kezdő, akár a
befejező nap van szökőévben), vagy
 valamennyi arcképes éves bérlet esetében egy naptári évre szóló, a
tárgyév első napjától a következő év január 6-án 02 óráig érvényes
bérlet formájában.
b) Az arckép nélküli, évre szóló bérletek felmutatóra szólnak és átruházhatók, a
tárgyév első napjától a következő év január 6-án 02 óráig érvényesek. Ezeket a
bérleteket csak állami vagy önkormányzati költségvetési szervek, ezen
költségvetési szervek kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok, valamint kizárólagos vagy többségi állami, illetve önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaságok vásárolhatják. A vásárlás előzetes írásos
megrendelés alapján történhet, amelyben a megrendelőnek az e melléklet
szerinti vásárlási jogosultságáról nyilatkoznia kell.
1.2. A szemeszterre szóló Budapest-bérlet a tanév 1. illetve 2. félévére váltható. Az első
félévre vásárolt bérlet szeptember 1-jétől a következő év február 1-jén 02 óráig, a
második félévre vásárolt bérlet február 1-jétől július 1-jén 02 óráig érvényes. A
közoktatási bérlet csak érvényes magyar közoktatási diákigazolvánnyal a felsőoktatási
bérlet csak érvényes diákigazolvánnyal használható.
1.3. A negyedéves bérletek tetszőleges kezdőnappal válthatóak, érvénytartamuk 100 nap, a
jelölt kezdőnapon 0 órától a jelölt lejárati napot követő nap 02 óráig. Használatuk
igazolványhoz kötött; a teljes árú bérlet csak érvényes általános bérletigazolvánnyal, a
Volánbusz Zrt. által kiadott, érvényes Volán-BKSZ bérletigazolvánnyal, személyi
igazolvánnyal , útlevéllel vagy kártya formátumú jogosítvánnyal a közoktatási tanuló
bérlet csak érvényes magyar közoktatási diákigazolvánnyal, a felsőoktatási tanuló
bérlet csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas bérlet csak érvényes nyugdíjas
bérletigazolvánnyal használható.
1.4. A különböző havi bérletek (budapesti, környéki, hév) tetszőleges kezdőnappal
válthatóak, érvénytartamuk egy hónap, az adott hónap adott napjának (kezdőnapnak) 0
órájától a következő hónapnak a kezdőnappal megegyező napjának 02 órájáig
érvényesek. (Például a hónap 10-étől váltott bérlet a következő hónap 10-én 02 óráig
érvényes, a február 1-jétől váltott március 1-jén 02 óráig, a március 31-étől váltott
május 1-jén 02 óráig érvényes és így tovább).
a) Az arcképes igazolványhoz kötött, teljes árú bérletek csak érvényes általános
bérletigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártya formátumú
jogosítvánnyal, a közoktatási tanuló bérletek csak érvényes magyar közoktatási
diákigazolvánnyal, a felsőoktatási tanuló bérlet csak érvényes
diákigazolvánnyal, a nyugdíjas bérletek csak érvényes nyugdíjas
bérletigazolvánnyal, a kisgyerekeseknek szóló bérletek csak érvényes
kisgyerekes bérletigazolvánnyal használhatók. A teljes árú budapesti havi
bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletigazolványokkal is
használhatók.
b) A közfoglalkoztatottak számára váltható bérletet kizárólag a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vásárolhatja. A bérlet a Fővárosi
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Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által a közfoglalkoztatottak számára
kiállított arcképes igazolvány egyidejű felmutatásával érvényes.
1.5. A kiegészítő heti bérlet az 1.3. és 1.4. a) pontban szereplő Budapest-bérletek teljes árú
változataihoz váltható, a vásárlás azok érvényességi idején belül történhet.
Vásárlásához a negyedéves vagy havi bérletszelvényt a BKK kijelölt értékesítési
helyein le kell adni. A kiegészítő heti bérlet érvényessége a vásárlás időpontjában
kezdődik és a leadott bérletszelvényen jelölt lejárati napot követő nyolcadik nap 02
óráig tart. A társszolgáltatók által a saját rendszerükben kiadott bérletekhez nem
váltható.
Használata igazolványhoz kötött: a bérlet csak érvényes általános bérletigazolvánnyal,
a Volánbusz Zrt. által kiadott, érvényes Volán-BKSZ bérletigazolvánnyal, személyi
igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártya formátumú jogosítvánnyal használható.
1.6. A félhavi (15 napos) bérlet a feltüntetett nap 0 órától az azt követő tizenötödik nap 02
óráig érvényes. Használata igazolványhoz kötött: a teljes árú bérlet csak érvényes
általános bérletigazolvánnyal, a Volánbusz Zrt. által kiadott, érvényes Volán-BKSZ
bérletigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártya formátumú
jogosítvánnyal, a közoktatási tanuló bérlet csak érvényes magyar közoktatási
diákigazolvánnyal használható.
1.7. A hetijegy a feltüntetett nap 0 órától az azt követő hetedik nap 02 óráig érvényes. Át
nem ruházható. A kiszolgáltatott hetijegyen az utas nevét, vagy személyi azonosításra
alkalmas fényképes okmányának a sorszámát értékesítéskor, nyomtatással kell
rögzíteni.
1.8. A 72 órás jegy a vásárlásakor a vevő kérésének megfelelően feltüntetett kezdő
időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 72 órán át (azaz az érvényesség kezdetét
követő 3. napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt időpontjáig) érvényes.
1.9. A 24 órás jegy a vásárlásakor a vevő kérésének megfelelően feltüntetett kezdő
időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át (azaz az érvényesség kezdetét
követő napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt időpontjáig) érvényes.
1.10.
A csoportos 24 órás jegy a vásárlásakor a vevő kérésének megfelelően
feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át (azaz az
érvényesség kezdetét követő napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt
időpontjáig) érvényes. A csoportos 24 órás jegyet legfeljebb 5 fő együtt, egy járműben
(szerelvénynél egy kocsiban) történő utazásnál veheti igénybe.
1.11.
Az 5/30 napijegy 5 darab 24 órás jegyből áll. Az 5/30 BKK napijegy tetszőleges
kezdőnappal váltható, érvénytartama 30 nap. A 24 órás jegy a rajta az utas által
feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át (azaz az
érvényesség kezdetét követő napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt
időpontjáig) érvényes. Egy szelvényen egyszerre csak egy kezdő dátum és időpont
szerepelhet! A 24 órás jegy érvényességét az utazás megkezdése előtt kell feltüntetni a
szelvényen. Az 5/30 BKK napjiegy szelvényei nem választhatók szét!
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Az egyes 24 órás jegyeket az 5/30 BKK napijegyen feltüntetett 30 nap alatt lehet
felhasználni úgy, hogy az elsőnek felhasznált jegy kezdő időpontja nem lehet korábbi,
mint az 5/30 BKK napijegy kezdőnapján 0 óra, az utolsónak felhasznált jegy kezdő
időpontja pedig az 5/30 BKK napijegy lejárati időpontjánál korábbi kell legyen. Az
utolsó szelvény az érvényességi ideje végéig a 30 napos korláton túl is felhasználható.
Egy tömböt egyszerre csak egy személy használhat!
1.12.
A kedvezményes csoportos tanulójegy a feltüntetett kezdő időponttól (hónap,
nap, óra, perc) számított 24 órán át érvényes. A kedvezményes csoportos tanulójegyet
magyarországi székhelyű iskola rendelheti meg két példányban kitöltve a
megrendelőlapot. Amennyiben az iskola megnevezéséből nem derül ki, hogy az
tanintézmény, a fenntartó vagy a finanszírozó igazolása is szükséges a megrendeléshez.
A jegyet a megrendelő legalább 10, legfeljebb 40 fő általános, vagy középiskolás
tanulója (illetve az iskolánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók) és legfeljebb 2
fő kísérő egy járműben (szerelvény esetén egy kocsiban) együtt utazva használhatja. A
tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, külföldi diákoknak ennek
hiányában személyi azonosításra alkalmas okmánnyal, melyet ellenőrzéskor fel kell
mutatni.
Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva az igénybe vevő diákok diákigazolványa
nincs meg (elveszett, vagy még nem került kiadásra, illetve egyáltalán nem is kerül
kiadásra, mert a diákok nem használják), vagy a megrendelő iskolánál vendégségben
(diákcsere programok, sportverseny, stb.) lévő diákok esetében a tanintézet igazgatója
a diák tanuló státuszát igazolhatja, mellyel együtt kell ellenőrzéskor a kedvezményes
csoportos tanulójegyet felmutatni.
1.13.
Az 1.8.-1.12. pontokban szereplő jegyfajták esetében az érvényességi időn belül
megkezdett utazás az éppen igénybe vett járművön akkor is befejezhető, ha a jegy
közben lejár.
1.14. A kerékpárbérletnek az 1.4. pontban leírt érvényességi idő szerinti havi változata van.
Kerékpár szállítására csak a BKK által megrendelt személyszállítási
közszolgáltatásokon az arra kijelölt és piktogrammal megjelölt járműveken jogosít. A
kerékpárbérlet a közigazgatási határtól függetlenül az adott járatok teljes vonalhosszán
érvényes.
A kerékpárbérlet a Budapesten belül érvényes bérletekhez, környéki és hév bérletekhez,
mindezek teljes árú és kedvezményes változataihoz egyaránt tetszőleges kezdőnappal
váltható. Vásárláskor kerül rányomtatásra az utas bérletéhez használt bérletigazolvány,
személyi igazolvány vagy kártya formátumú jogosítvány sorszáma és a kerékpárbérlet
érvényességi ideje. A kerékpárbérlet csak a meghatározott bérletekkel együtt felmutatva
használható, a két bérletfajta tulajdonosának azonosnak kell lennie. A meghatározott
bérletekhez azok vásárlásától függetlenül, utólag is megvásárolható a kerékpárbérlet.
Ha azonban a kerékpárbérlet mellett használt bérlet érvényessége lejár, a kerékpárbérlet
jogszerű használatához új bérletet kell vásárolni.
Nem vásárolható kerékpárbérlet a nosztalgia bérlethez és a havi kutyabérlethez.
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1.15.
A díjmentes utazásra jogosultak számára a kerékpárbérletet a díjmentes utazásra
jogosító igazolvány, igazolás, egyéb okmány számának nyomtatásával kell kiadni. Az
így kiadott kerékpárbérlet csak a rajta feltüntetett sorszámú okmánnyal együtt érvényes
egy hónapig a havi bérleteknél az 1.4. pontban leírt módon.
1.16.
Az 1.1. a) pontban szereplő, tetszőleges kezdőnappal megvásárolható
kedvezményes éves bérlet, az 1.2.-1.4., 1.6.-1.10., 1.7a., 1.12. valamint az 1.14.-1.15.
pontokban szereplő bérlet- és jegyfajták elővételben is megválthatóak, az érvényesség
vásárláskor kerül feltüntetésre. Az 1.11. pontban szereplő 5/30 napijegy
felhasználhatóságának időszaka vásárláskor kerül feltüntetésre, az egyes
jegyszelvények érvényességének kezdő időpontját az utas jelöli a jegyen. Ezen jegyés bérletfajták közül azokat, amelyek érvényességi ideje részben vagy egészben a
kiadásuk évét követő időszakra esik, elővételben csak az érvényesség kezdőnapja előtt
legfeljebb 30 nappal lehet értékesíteni, de a jelen mellékletben szereplő árak
alkalmazása esetén a legkésőbbi kezdődátum a kiadás évében december 31-e lehet. A
jegyek és bérletek visszamenőleges kezdőnappal nem adhatók ki.
1.17.
A vonaljegy érvényes egy utazásra, átszállás, útmegszakítás és visszafelé utazás
nélkül, bélyegzős készülékkel történő érvényesítés esetén a kezeléstől számított
legfeljebb 80 percig, éjszakai járatokon legfeljebb 120 percig, a következő kivételektől
eltekintve:
A vonaljegy az érvényesség időtartama alatt
– a metróvonalak között – ideértve a földalatti vasutat is – átszállásra is jogosít,
– az 1-es villamos és a 103-as autóbusz közötti átszállásra jogosít,
– Budakeszi település vonatkozásában a településen belüli utazás esetén a jegy
érvénytartama alatt Budakeszin belül egy átszállásra jogosít,
azonban az útmegszakítás és a visszafelé utazás a fenti esetek egyikében sem
megengedett.
A helyszínen váltott vonaljegy érvényessége azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel.
Váltható a járművön (ahol erre lehetőség van), vagy az utazási jogosultságot ellenőrző
személyzettől.
1.18.
Az átszállójegy érvényes egy utazásra, egy átszállással, az utazás
kezdőpontjától, illetve az átszállás helyétől távolodó irányban. Az átszálláson kívül
útmegszakításra nem jogosít. A jegyet minden felszálláskor kezelni kell: nyomdában
készült átszállójegy esetében első alkalommal az egyik, második alkalommal a másik
végén található számkockáknál, hőpapírra nyomtatott, és a sorszám alapján
összefüggő, önálló jegyszelvények formájában kiadott átszállójegy esetében első
alkalommal az első, második alkalommal a második jegyszelvényt, kivéve a
metróvonalak közötti (ideértve a földalatti vasutat is) átszállást. Ha az érvényesítés
bélyegzős készülékkel történik, az első kezeléstől számított legfeljebb 100 percig
(éjszakai járaton történt kezelésnél 120 percig), ezen belül a második kezeléstől
számítva legfeljebb 80 percig jogosít utazásra. Ha a második kezelés az éjszakai járatra
való felszálláskor bélyegzős készülékkel történt, az érvényesség a második kezelés
időpontjától számított legfeljebb 120 percig tart, függetlenül az első kezeléstől. A
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metróhálózatban az érvényesség minden esetben a belépés időpontjától számított
legfeljebb 80 percig tart, még akkor is, ha ez az első kezeléstől számított 100 (vagy
éjszakai járatról történő átszállásnál a 120) percet meghaladja. A második kezelés
időpontja azonban egyik esetben sem lehet későbbi, mint az első kezeléstől számított
100, vagy ha az éjszakai járaton történt, 120 perc. A sorszámozása alapján
összefüggésbe hozott 2 db jegyszelvényből álló, hőpapírra nyomtatott átszállójegy csak
a két jegyszelvény együttes felmutatása esetén érvényes.
1.19.
A metrószakaszjegy érvényes a metrón és a földalatti vasúton az ezen vonalak
közötti átszállással együtt egy utazásra, útmegszakítás és visszafelé utazás nélkül az
utazás kezdőpontjától távolodó irányban összesen legfeljebb 3 megálló távolságra, a
kezeléstől számított legfeljebb 30 percig.
1.20.
A nyomdában készült gyűjtőjegyek 10 db vonaljegyet tartalmaznak.
Érvényességük azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel. A tömb vásárlás után
szétbontható, a jegyek önmagukban is használhatók, a borító megőrzése nem kötelező.
A gyűjtőjegyek jegydarabonkénti árusítása tilos. A gyűjtőjegy érvényes az éjszakai
járatokra is a vonaljegynél megadott feltételekkel.
1.20a.
A hőpapírra nyomtatott gyűjtőjegy a sorszámozása alapján összefüggésbe hozott
10 db jegyszelvényből álló jegyként kerül kiszolgáltatásra, jegydarabonkénti árusítása
tilos. A jegyszelvények érvényessége azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel, és
önmagukban is használhatók.
1.21.
A környéki helyközi vonaljegyek érvényesek a Budapest közigazgatási határát
átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratoknak a közigazgatási határon
kívüli szakaszain, egy utazásra, útmegszakítás és átszállás nélkül. Bélyegzős
készülékkel történő érvényesítés esetén a kezeléstől számított legfeljebb 60 percig
érvényes. A környéki helyközi vonaljegyek érvényesek a környéki éjszakai járatokra
is, beleértve a hév vonalakkal párhuzamosan közlekedő 943-as és 992-es
viszonylatokat is.
1.22.
A hajó vonaljegyek érvényesek egy utazásra, átszállás, útmegszakítás és
visszafelé utazás nélkül a hajó vonaljáratokon. A gyermekeknek szóló hajó vonaljegy
az általános iskolai tanulmányok megkezdésétől 14 éves korig (15. életévük betöltését
megelőző napig) váltható.
1.23.
A révátkelésnél használt jegyek érvényesek egy utazásra, a következő
változatokban:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a teljes árú rév személyjegy,
a tanuló rév személyjegy (a gyermekek az általános iskolai tanulmányok
megkezdésétől 14 éves korig – 15. életévük betöltéséig – válthatják),
a nyugdíjas rév személyjegy (az ellátottak utazási utalványával rendelkezők
válthatják),
a rév személygépkocsi jegy (vezető nélkül),
rév tehergépkocsi jegy (3,5 t-ig, vezető nélkül),
rév tehergépkocsi jegy (3,5 t fölött, vezető nélkül),
rév kerékpár jegy (személy nélkül),
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h. rév motorkerékpár jegy (személy nélkül).
1.24.
A nosztalgia vonaljegyek érvényesek egy utazásra, átszállás, útmegszakítás és
visszafelé utazás nélkül a nosztalgia járatokon Budapest közigazgatási határán belül. A
gyermekeknek szóló nosztalgia vonaljegy 6-tól 14 éves korig (15. életévük betöltését
megelőző napig) váltható.
1.25.
A nosztalgia helyközi vonaljegyek érvényesek egy utazásra, átszállás,
útmegszakítás és visszafelé utazás nélkül a nosztalgia járatokon a Budapest
közigazgatási határán kívüli szakaszokon. A gyermekeknek szóló nosztalgia helyközi
vonaljegy 6-tól 14 éves korig (15. életévük betöltését megelőző napig) váltható.
1.26.
A nosztalgia napijegyek érvényesek korlátlan számú utazásra a nosztalgia
járatokon Budapest közigazgatási határán belül a jegyen jelölt napon 0 és 24 óra között.
A gyermekeknek szóló nosztalgia napijegy 6-tól 14 éves korig (15. életévük betöltését
megelőző napig) váltható.
1.27.
A nosztalgia bérlet érvényes korlátlan számú utazásra a nosztalgia járatokon (a
városjáró illetve fotós járatokon is) Budapest közigazgatási határától függetlenül a
bérleten jelölt naptári évben a vásárlástól, de legkorábban a bérletszelvényen
feltüntetett tárgyév első napjától a tárgyévet követő első hónap 6-án 02 óráig.
Használata igazolványhoz kötött: csak érvényes általános bérletigazolvánnyal, a
Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal,
útlevéllel vagy kártya formátumú jogosítvánnyal használható.
1.28.
A közösségi közlekedés járművein utazást megkezdeni csak érvényes jeggyel
vagy bérlettel lehet. Ez alól kivételnek számítanak az alábbi esetek:
–
a 135-ös és 135A autóbusz díjmentesen használható,
–
további díjmentes járatok, amennyiben a bevételkiesés kompenzálására a BKK
megállapodást kötött,
–
a 10.1. c) pontban foglaltak.
Az utas és a szolgáltató között ráutaló magatartás alapján is szerződés jön létre. Ezért,
ha az utas a szerződési feltételeket nem tartja be, vagy díjfizetés nélkül utazik, és
ellenőrzés esetén a helyszínen nem egyenlíti ki a pótdíjat, köteles arcképes igazolványt,
vagy egyéb arcképes azonosító okmányt bemutatni. Ráutaló magatartásnak a járműre
történő felszállás, vagy a peronzár átlépése minősül.
1.29.
Az 1.17.-1.20., 1.20a. pontokban felsorolt jegyeket a metrón, a földalatti vasúton
és a hév olyan állomásain és megállóhelyein, ahol a peronzár vonal fel van festve, az
utazás megkezdése előtt, a többi közlekedési eszközön a felszállás után a jegykezelő
készülékkel kell érvényesíteni. Vonal-, gyűjtő-, helyszínen váltott vonal-, átszállóvagy metrószakaszjeggyel történő utazás esetén a metróvonalak közötti átszállásnál,
továbbá az 1.17. pontban leírt Budakeszin belüli átszállás esetében nem kell új jegyet
érvényesíteni. A hajó vonaljegyeket a hajójáratokon, a rév jegyeket a kompon a
személyzet kezeli. Az 1.21. pontban szereplő környéki helyközi vonaljegyeket
felszállás után kell érvényesíteni.
1.30.
A metrón, a földalatti vasúton és a hév azon állomásain és megállóiban, ahol
peronzár vonal van felfestve, az utazás megkezdésének a felfestett bejárati,
befejezésének a kijárati peronzár vonal átlépése minősül.
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1.31.
A hév azon állomásain és megállóiban, ahol peronzár vonal van felfestve, a
jegykezelés jegykezelő készülékkel vagy a személyzet által lehetséges.
1.32.
Különféle rendezvények (pl. kiállítás, vásár, sportesemény, konferencia,
kongresszus, stb.) belépőjegyeihez (részvételi kártyáihoz, kitűzőihez, stb.)
rendezvényhez kapcsolódó jegy vásárolható. A rendezvényhez kapcsolódó jegyet az
utasok a belépőjeggyel együtt vásárolhatják meg az adott rendezvényeket szervezőktől,
illetve a jegyirodáktól.
1.33.
A rendezvényhez kapcsolódó jegyek naptári napokra válthatók, 1-től 14 napig
terjedő időtartamra érvényesek, naponta 0 órától 24 óráig. Az érvényesség napjainak
egymást követő, összefüggő időszakot kell lefedniük.
1.34.
A rendezvényhez kapcsolódó jegyeknek az adott rendezvény belépőjegyén kell
felragasztott vagy nyomtatott formában szerepelni. A belépőjegynek tartalmaznia kell
a rendezvény kezdő és befejező dátumát, illetve időpontját. Az utasok az adott
rendezvényre érvényes és a rendezvényhez kapcsolódó jeggyel ellátott belépőjegy
felmutatásával vehetik igénybe a BKK által megrendelt személyszállítási
közszolgáltatások valamennyi járatát a vonalak teljes hosszán, héven pedig a
közigazgatási határon belül.
1.35.
A rendezvényhez kapcsolódó jegy szervezők, jegyirodák, stb. részére történő
értékesítése csak legalább 50 db rendezvényhez kapcsolódó jegy egyidejű
megrendelése esetén lehetséges.
1.36.
Más közlekedési vagy közlekedési szolgáltatást közvetítő cégek helyközi
jegyeihez (pl. repülőjegyhez, hajójegyhez, vasúti jegyhez, stb.) kombijegy vásárolható.
A kombijegyet az utasok a másik közlekedési vagy szolgáltató cég menetjegyével vagy
részvételi jegyével együtt vásárolhatják meg az adott cégtől illetve a jegyirodáktól és
csak abban az esetben, ha a helyközi jegynél a célállomás Budapest.
1.37.
A kombijegyek naptári napokra válthatók, 1-től 14 napig terjedő időtartamra
érvényesek, naponta 0 órától 24 óráig. Az érvényesség napjainak egymást követő,
összefüggő időszakot kell lefedniük.
1.38.
A kombijegyeknek az adott cég vagy jegyiroda által kiállított jegyen kell
felragasztott vagy nyomtatott formában szerepelni. A jegynek tartalmaznia kell az
érvényesség kezdő és befejező dátumát. Az utasok az adott kombijeggyel ellátott jegy
felmutatásával vehetik igénybe a BKK által megrendelt személyszállítási
közszolgáltatások valamennyi járatát a vonalak teljes hosszán, héven pedig a
közigazgatási határon belül.
1.39.
A kombijegy cégek, jegyirodák, stb. részére történő értékesítése csak legalább
50 db kombijegy egyidejű megrendelése esetén lehetséges.

2.
2.1. A kutyaszállítás díja a kutya méretétől függetlenül a hajó vonaljáraton, illetve a
révátkelésnél a függelék B) táblázatában szereplő hajó vonaljegy illetve teljes árú rév
személyjegy, más járaton azonos az adott távolságra érvényes teljes árú menetdíjjal –
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de legfeljebb a vonaljegy árával –, az elővárosi vasút (hév) vonalain az 1.17., 1.18. és
1.20., 1.20a. pontokban szereplő jegyfajták a vonal teljes hosszára érvényesek.
Díjmentes a kutya szállítása, ha az a kézipoggyász megengedett méretét meg nem
haladó, állatok utaztatására alkalmas eszközben történik a 4.1. pontnak megfelelően.
2.2. A kutya számára 24, 72 órás, hetijegy (az azonosító helyén „EB” felirattal) és 5/30
napijegy is váltható.
2.3. A kutya számára kutyabérlet váltható. A bérlet igazolvány nélkül érvényes egy kutya
szállításához az előírt egyéb szabályok betartásával egy hónapig, a havi bérleteknél az
1.4. pontban leírt módon.
2.4. A vakvezető, a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának
szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya (a megfelelő megkülönböztető
jelzéssel ellátva vagy a gazda részére kiállított tanúsítvánnyal) és a rendőrségi kutya
szállítása díjtalan.

3.
3.1. A bérletigazolványok kiállításának költsége az utast terheli. A kezelési díjat a Függelék
M) táblázata tartalmazza. A bérletigazolvány rovatait az utas köteles megfelelően
kitölteni. A teljes árú bérletigazolvány érvényessége a kiállításától számított 10 évig, a
nyugdíjas bérletigazolvány érvényessége a rajta feltüntetett időpontig – amennyiben a
kedvezményre jogosító dokumentumban szerepel lejárati dátum is, akkor addig –, de
legfeljebb szintén a kiállításától számított 10 évig terjed. A bérletigazolványok
kiváltásához egy darab 1 évnél nem régebbi, sima hátterű – más célra még nem használt
– 3,5x4,5 cm-es, jó minőségű igazolványkép szükséges, mely készülhet nyomtatóval
is fotópapírra. A képen más személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek).
3.2. A bérletigazolványt ki kell cserélni, ha
– az arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhető fel,
– a bérletigazolvány oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és a
használat jogosságát megállapítani nem lehet
– érvényessége lejárt.
3.3. A bérletszelvényre a bérletigazolvány sorszámát, a diákigazolványon szereplő oktatási
azonosítót vagy diákigazolvány sorszámát, illetve amely fajtáknál engedélyezett a
használatuk, a személyi igazolvány, útlevél vagy a jogosítvány sorszámát az
értékesítéskor kell nyomtatással rögzíteni. A hibás, tévesen megadott sorszámot
javítani nem szabad, a bérletszelvényt a BKK kijelölt értékesítési helyein a 3.1. pont
szerint megállapított kezelési díj ellenében ki kell cseréltetni. A több szelvényen kiadott
éves bérletek esetében a cseréhez a még fel nem használt szelvényeket és – amennyiben
az ár külön borítón szerepel – a borítót is vissza kell hozni.
3.4. A bérletek, a 24 órás, a 72 órás, a heti-, az 5/30 napijegy, a csoportos 24 órás jegyek, a
kedvezményes csoportos tanulójegy és a nosztalgia napijegyek csak érvényességük
kezdete előtt válthatóak vissza a BKK kijelölt értékesítési helyein a 3.1. pont szerint
megállapított kezelési díj ellenében. A társszolgáltatók által kibocsátott Budapestbérleteket és Budapest-jegyeket a kibocsátó társszolgáltatók váltják vissza, ha a
visszaváltás feltételei egyébként teljesülnek. Hév jegyeknél csak az elővételben
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megváltottak esetében és az érvényesség kezdete előtt van lehetőség visszaváltásra
abban az esetben, ha visszaváltási értéke a 3.1. pont szerint megállapított kezelési díjat
meghaladja. Az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díjait és
feltételeit a 3.3. pont határozza meg.
3.5. A havi árral rendelkező, évre szóló bérlet évközben is megvásárolható és
visszaváltható. Az érvényesség kezdő hónapja vásárláskor kerül feltüntetésre. A már
megkezdett hónapra eső havi árat ki kell fizetni, visszaváltás esetén csak a meg nem
kezdett hónapra eső árat kell visszatéríteni a 3.1. pont szerint megállapított kezelési díj
levonása mellett.
3.6. A kedvezményes éves és az éves összvonalas Budapest-bérlet az érvényesség kezdete
előtt sem váltható vissza.
3.7. Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vonal-, metrószakasz-, átszálló-,
gyűjtőjegyek, környéki helyközi vonaljegyek, helyszínen váltott vonal-, hajó vonal-,
nosztalgia vonaljegyek, révátkelésnél érvényes jegyek, a rendezvényhez kapcsolódó
jegyek valamint a kombijegyek nem visszaválthatóak.
3.8. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült jegyeket és bérleteket a BKK nem
pótolja.
3.9. A vásárlás időpontjához képest visszamenőleges utazási jogosultság nem szerezhető!

4.
4.1. A helyi közösségi közlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db, egyenként
40x50x80 cm vagy 200x20x20 cm méretet meg nem haladó, egy személy által
hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1
pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit, valamint 1 kisállatot szállíthat
díjmentesen. A kisállatszállításra vonatkozó díjmentesség csak akkor vehető igénybe,
ha az a kézipoggyász megengedett méretét meg nem haladó, állatok utaztatására
alkalmas eszközben történik.
4.2. A hév vonalain a 4.1. pontban felsorolt méreteket meghaladó (túlméretes), de
legfeljebb 1 db 100x100x200 cm méretet meg nem haladó tárgy (csomag) –
megfelelően becsomagolva – a járművek megfelelő piktogrammal jelölt peronján
díjfizetés ellenében szállítható. A díj mértéke a távolság alapján számított teljes árú
menetdíjjal azonos (ami a közigazgatási határon belül vonaljegy, vagy gyűjtőjegy).
Kerékpár csak díjfizetés ellenében szállítható azokon a közösségi közlekedési
járműveken, amelyeknél a kerékpár szállítására utaló jelzés kívülről jól láthatóan
elhelyezésre került. Az ilyen jelzés nélküli járműveken kerékpár szállítása tilos, ez alól
kivétel a révátkelés, ahol kerékpár akkor is szállítható, ha erre utaló jelzés nincs. A
kerékpár szállításáért a hajó vonaljáraton a függelék B) táblázatában szereplő hajó
vonaljegyet, a révátkelésnél a függelék B) táblázatában szereplő rév kerékpár jegyet,
más járaton egy vonaljegyet vagy egy gyűjtőjegyet kell kezelni, amelyek a hév
esetében az adott vonal teljes hosszára érvényesek.
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A kisméretű, legfeljebb 41 cm (16”, azaz hüvelyk, illetve inch, vagy coll) külső
kerékátmérőjű kerékpár valamint a roller, továbbá méretkorlát nélkül az összecsukott
kerékpár, kézipoggyászként díjtalanul szállítható valamennyi járművön, amennyiben
az utasok ruházatát, a jármű berendezéseit nem rongálhatja meg, illetve nem
szennyezheti be.
4.3. Kerékpárbérlet vásárolható az 1.14.-1.15. pontok szerint az ott meghatározott
bérletszelvényekhez, illetve díjmentes utazásra jogosító okmányhoz az ott leírt módon,
használata a megfelelő bérlettel vagy okmánnyal együtt lehetséges. A kerékpárbérlet a
kerékpár szállítására kijelölt vonalak teljes hosszára érvényes.
4.4. Amennyiben az utas a közigazgatási határ átlépésével járó utazás során csak az egyik
fajta – a közigazgatási határon belül vagy azon kívül érvényes – bérlettel és
kerékpárbérlettel rendelkezik, a közigazgatási határ átlépéséhez csak saját maga
számára kell megfelelő jeggyel rendelkeznie, vagy jegyet váltania.
5.
5.1. A BKK jogosult a viteldíj lerovását és az utazási feltételek – amelyeket a társaság
köteles közzétenni – betartását ellenőrizni. A viteldíj megfizetésének és a
kedvezmények jogos igénybevételének ellenőrzése érdekében az utasnak a jegyet,
bérletet és a bérletigazolványt, diákigazolványt, illetve amely fajtáknál engedélyezett
a használatuk, a személyi igazolványt, útlevelet vagy a jogosítványt a társaság által arra
feljogosított személynek ellenőrzés céljából fel kell mutatni, kérésre át kell adni. Az
ingyenes utazásra jogosító okmányt ellenőrzéskor fel kell mutatni. A héven és a
környéki járatokon kedvezmények, valamint a kedvezményes Budapest-bérletek
igénybevételének jogosságát nem a jegy vagy bérlet megváltásakor, hanem az
ellenőrzéskor kell igazolni. Ez alól kivételt képeznek az utalványra vásárolható
kedvezményes jegyek, amelyeknél a vásárlás tényét az utalványon rögzíteni kell.
5.2. A BKK az ellenőrzési és pótdíjazási tevékenységgel más (jogi vagy természetes)
személyt is megbízhat.
5.3. Az ellenőrzésre feljogosított személyek civilben és egyenruhában egyaránt
ellenőrizhetnek. Az ellenőrzésre karszalag, ezen felül a ruházaton elhelyezett,
arcképpel és azonosító számmal ellátott kitűző jogosítja fel őket. A járművezetők külön
karszalag és kitűző nélkül végzik az ellenőrzést.
5.4. A BKK által ellenőrzésre feljogosított személyek jogosultak a bérletigazolvány és/vagy
az értékszelvény, illetve a jegy elismervény ellenében történő bevonására, ha
– az hamisítvány, illetve átírással vagy egyéb módon azt meghamisították,
– a bérlet értékszelvényen feltüntetett igazolvány-, diákigazolványon szereplő
oktatási azonosító vagy diákigazolvány-sorszám, kerékpárbérlet esetében
igazolvány sorszám vagy díjmentes utazásra jogosító igazolvány száma javított,
nem egyezik meg, illetve nem a 3.3. pont előírásai szerinti,
– az 5/30 BKK napijegy szelvényein nem az előírások szerint van jelölve az
érvényességi idő kezdete, vagy az eltávolítható módon történt, illetve javítva van,
vagy egyéb okból nem állapítható meg egyértelműen,
– a bérletigazolványban az arcképet kicserélték, illetőleg megmásították,
– az arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhető fel,
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– a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és a használat
jogosságát megállapítani nem lehet,
– ha azzal nem a tulajdonosa utazik,
– jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel.
5.5. A Függelék L) táblázata szerinti pótdíjat köteles fizetni az, aki
– jegy nélkül, érvénytelen vagy kezeletlen jeggyel, érvénytelen bérlettel, utazási
igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
– olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal, úti okmánnyal utazik, amelyhez tartozó
értékszelvényre az igazolvány, diákigazolványon szereplő oktatási azonosító vagy
diákigazolvány sorszám, egyéb okmány sorszáma nincs ráírva, vagy a ráírás nem a
3.3. pont előírása szerinti, vagy a bérletigazolvány vagy diákigazolvány nincs
kitöltve, illetve érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs feltüntetve,
– az 5/30 BKK napijegy szelvényein nem az előírások szerint jelölte az érvényességi
idő kezdetét, vagy azt eltávolítható módon jelölte, javította, egyéb okból
egyértelműen meg nem állapítható érvényességi idejű 5/30 BKK napijeggyel
utazik,
– más nevére szóló hetijeggyel utazik,
– kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az előírt díj fizetése nélkül szállít, vagy a
megváltható jegyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérleten szereplő sorszámú
igazolványt vagy díjmentes utazásra jogosító igazolást, igazolványt, továbbá –
díjmentes utazásra nem jogosultak esetében – a személyszállításban használt
bérletet nem tudja felmutatni,
– kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan járművön szállít, amelyen annak szállítása
nem megengedett,
– csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes tárgyként nem szállítható tárgyat
visz a járművön,
– saját maga vagy az általa szállított kézipoggyász, túlméretes tárgy vagy élő állat
bepiszkítja a járművet,
– a vészjelzőt indokolatlanul működésbe hozza,
– az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.
5.6. A pótdíj helyszíni kiegyenlítése esetén annak összege a függelék L) táblázata szerinti.
Helyszíni kiegyenlítésnek tekintendő a pótdíj jegyellenőrnél történő megfizetése,
melyről a jegyellenőr pótdíjelismervényt köteles adni, továbbá a pótdíjazást követő 2
munkanapon belül, a társaság által kijelölt helyen történő megfizetés, melyről bevételi
pénztárbizonylatot állítanak ki. Amennyiben a pótdíjazás során a jegyellenőr a
bérletszelvényt és/vagy bérletigazolványt bevonja, abban az esetben a
bérletbemutatásra, illetve utólagos helyszíni pótdíj 2 munkanapon belüli megfizetésére
nincs lehetőség.
5.7. Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem rendezi, a jegyellenőr pótdíjfolyamati
eljárást kezdeményez. Ennek során megkéri az utastól a pótdíjazáshoz szükséges
természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely és idő),
valamint lakcímét, amelyeket a pótdíjazott személynek a helyszínen hiteles okmánnyal
igazolnia kell. Ezek alapján adatfelvételi lapot állít ki. Az e Díjszabásban
meghatározott pótdíj összegéről csekket ad át, amelynek átvételét, illetve a személyi
adatai közlésének elismerését az utas aláírásával igazolja. Az utas részéről az aláírás
megtagadása nem mentesít a pótdíjazás következményei alól.
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5.8. Abban az esetben, ha az utas a személyi adatainak közlését megtagadja, illetve az 5.4.
pontban szabályozott esetekben a bérletigazolványt és/vagy az értékszelvényt, illetve a
jegyet felszólítás ellenére nem adja át, lehetőség van a helyszínen rendőri segítséget
kérni.
5.9. A Függelék L) táblázata szerint megállapított késedelmi díjat és eljárási díjat köteles
fizetni – az 5.5. pontban meghatározott alappótdíjon felül –, aki tartozását 30 napon
belül nem egyenlíti ki.
5.10.
Amennyiben az utas olyan arcképes bérlettel, diákigazolvánnyal használható
tanulóbérlettel vagy kerékpárbérlettel rendelkezik, amelyik szelvény a pótdíjazás
napján és időpontjában érvényes, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudta, úgy
a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül a társaság által kijelölt helyen a bérlet
bemutatása esetén a pótdíjfolyamat a függelék L) táblázata szerint megállapított
összegű eljárási díj ellenében megszűnik. Negyedéves bérlet leadásával váltott
kiegészítő heti bérlet bemutatásakor a negyedéves bérletekre vonatkozó eljárási díjat
kell alkalmazni, ha a pótdíjazás ennek érvényességi ideje alatt történt. Nem fogadható
el bérletbemutatásra olyan bérlet, amelynek érvényessége ugyan a pótdíjazás napján
vagy azt megelőzően kezdődik, de az értékesítés időpontja a pótdíjazás időpontjánál
későbbi. Azon bérletbemutatási eljárásokban, amelyekben az utas azért nem tudja
utólag bemutatni a pótdíjazás időpontjában érvényes bérletét, mert azt a bérletet a
kiegészítő heti bérletnek a pótdíjazást követő vásárlásakor leadta, a kiegészítő heti
bérlet elfogadható a pótdíjazás időpontjában érvényes bérlet helyett, amennyiben a
bérletbemutatás egyéb feltételei fennállnak. A bérletbemutatás lehetőségével naptári
évenként legfeljebb két alkalommal élhet az utas. A kedvezményes éves és az éves
összvonalas Budapest-bérletek tulajdonosaira az évi kétszeri korlátozás nem
vonatkozik. Kutyabérlet esetében bérletbemutatásra nincs lehetőség.
5.11.
Amennyiben az utas a vonatkozó kormányrendelet alapján ingyenes utazásra
jogosult, de jegyellenőrzéskor azt nem tudja igazolni, a pótdíjazástól számított 5
munkanapon belül a társaság által kijelölt helyen a jogosultságot igazoló iratok
bemutatása esetén a pótdíjfolyamat a függelék szerint L) táblázat szerint a havi
bérletekre megállapított eljárási díj ellenében megszűnik. Naptári évenként az első két
alkalommal az eljárási díj mértéke az éves bérleteknél alkalmazottal azonos összegre
csökken.
5.12.
A pótdíj megfizetésének elmaradása esetén a BKK jogosult a pótdíj behajtásával
összefüggésben, az 5.9 pont szerinti eljárási díjon felül felmerülő valamennyi költségét
adminisztrációs költség formájában az utasra áthárítani.
5.13.
Ha az utas a pótdíj megfizetését és személyi adatainak megadását egyaránt
megtagadja, illetve az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be, a jegyellenőr
rendőri intézkedést kérhet és/vagy az utast felszólíthatja a közösségi közlekedési jármű,
vagy a metróállomás illetve a peronzár vonal felfestésével ellátott hév állomás vagy
megálló elhagyására.
6.
6.1. Az utazási kedvezmények körét - a kisgyerekeseknek szóló havi bérlet, valamint a
csoportos 24 órás jegy, a kedvezményes csoportos tanulójegy, a hajó vonaljegy
gyermekeknek, a tanuló rév személyjegy, a nyugdíjas rév személyjegy, a nosztalgia
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jegyek gyermekeknek szóló változatai és a 6.6. pontban foglaltak kivételével - a
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet
tartalmazza.
6.2. A kisgyerekeseknek szóló havi bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány szerint budapesti állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező
személy, aki a csecsemőgondozási díj (CSED, régebbi nevén terhességi gyermekágyi
segély, TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES)
vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.
6.3. A kisgyerekeseknek szóló bérletre való jogosultságot a 6.2. pontban felsorolt
juttatásokról a kifizetőhely által kiadott eredeti igazolás vagy megállapító határozat
bemutatásával lehet igazolni, amely nem lehet 6 hónapnál régebbi. A GYES és a GYET
ellátásokról a külön jogszabály alapján kiállított, érvényes hatósági bizonyítvány 6
hónapnál régebbi keltezéssel is bemutatható. A BKK által kijelölt helyeken a
jogosultak számára „kisgyerekes” bérletigazolványt állítanak ki, amelynek
érvényessége hat hónapig, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig, tart,
budapesti tartózkodási hely esetén az ahhoz bejegyzett dátumot is figyelembe véve. Az
igazolvány a lejáratkor a jogosultság fennállása vagy a jogcím megváltozása esetén
meghosszabbítható, amelyhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges. A
meghosszabbított érvényesség is legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig
terjedhet. A „kisgyerekes” bérletigazolvány meghosszabbítására a kiállításától
számított legfeljebb 10 évig van lehetőség, annak lejárta után új bérletigazolványt kell
kiállíttatni. A „kisgyerekes” bérletigazolvány kiállításának díja a többi
bérletigazolványéval megegyezően a 3.1. pontban leírtak alapján számított összeg.
6.4. A „kisgyerekes” bérletigazolvány annak lejárata után, ha az abban használt,
kisgyerekeseknek
szóló
bérletszelvény
érvényességének
kezdőnapja
a
bérletigazolvány lejárati dátumánál korábbi vagy legfeljebb azzal azonos, a
bérletszelvény érvényességének végéig még jogszerűen használható.
6.5. A BKK – üzletpolitikájának megfelelően – az e Díjszabásban meghatározott díjakból
a) kedvezményt nyújthat, amennyiben a kedvezmény miatt várható keresletnövekedés összességében bevételi többletet eredményezhet, vagy
b) mennyiségi kedvezményt adhat, amennyiben az értékesítés költségeinek
csökkenése meghaladja a mennyiségi kedvezményből származó bevételkiesést,
vagy
c) kedvezményt biztosíthat új vagy népszerűsíteni kívánt értékesítési csatornákon
keresztül történő vásárlásokra.
6.6. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, a tűz elleni védekezésről,
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott közterület-felügyelet,
tűzoltóság és rendőrség szolgálatban lévő, egyenruhát viselő hivatásos tagja, továbbá
az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatározott, az Országos Mentőszolgálat hivatalos egyenruháját viselő munkatársa
Budapest közigazgatási határától függetlenül a BKK által megrendelt személyszállítási
közszolgáltatásokon a járatok teljes vonalhosszán szolgálati igazolványának a
birtokában díjmentes utazásra jogosult.
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II.
A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain
Budapest közigazgatási határán belül történő
helyi utazásért fizetendő díjak
7.
7.1. Az egyes jegyek és bérletek árát a területi és ágazati érvényesség alapján a függelék A
– K táblázatai állapítják meg.
7.2. A meghatározott jegyek és bérletek tekintetében az országos közforgalmú vasutak
kijelölt vonatainak és a helyközi autóbusz vonalak kijelölt járatainak Budapest
közigazgatási határán belüli vonalszakaszain a budapesti végállomás és a Budapest
közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely közötti szakaszok értendők. Ezek
megállapítása a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és Budapest Főváros Önkormányzata
között az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény 3. § (4) bekezdése a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott helyi
személyszállítási közszolgáltatás lebonyolítása feltételeinek rögzítése céljából létrejött
megállapodás „B” függeléke szerint történik.
7.3. A bérlet nélküli, illetve érvénytelen bérlettel történő utazás esetén fizetendő pótdíjat a
BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járművein történő utazás
esetén e Díjszabás 5. pontja, országos közforgalmú vasúti és a helyközi (távolsági)
autóbusz utazás során az adott szolgáltató közszolgáltatási szerződésében előírtak
szerint kell kiszabni, illetve megfizetni.
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III.
A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások hajójáratain
Budapest közigazgatási határán belül történő
helyi utazásért fizetendő díjak
8.

8.1. Általános feltételek
a) A hajó vonaljáratok viteldíja 1 db, a Függelék B) táblázatában szereplő hajó
vonaljegy.
b) A hajó vonaljáratok díjainak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy
munkanapokon érvényesek a C), E), F), G) és H) táblázatokban meghatározott
bérletek és jegyek.
c) Pihenő-, munkaszüneti- és ünnepnapokon a b) pontban leírt bérletek és jegyek a
vonaljáratokon nem érvényesek, ezeken a napokon csak a függelék B)
táblázatában szereplő hajó vonaljegy jogosít utazásra.
d) A hajójáratokra érvényes hajó vonaljegyek a hajószemélyzetnél, a rév jegyek a
rév személyzeténél válthatók.
e) A révátkelés viteldíja személy esetén 1 db, a függelék B) táblázatában szereplő
rév személyjegy.
f) A révátkelés viteldíja személygépkocsi esetén 1 db, a függelék B) táblázatában
szereplő rév személygépkocsi jegy.
g) A révátkelés viteldíja 3,5 t alatti tehergépkocsi vagy autóbusz esetén 1 db, a
függelék B) táblázatában szereplő rév tehergépkocsi jegy (3,5 t-ig).
h) A révátkelés viteldíja 3,5 t fölötti tehergépkocsi vagy autóbusz esetén 1 db, a
függelék B) táblázatában szereplő rév tehergépkocsi jegy (3,5 t fölött).
i) A révátkelés viteldíja kerékpár esetén 1 db, a függelék B) táblázatában szereplő
rév kerékpár jegy (személy nélkül).
j) A révátkelés viteldíja motorkerékpár esetén 1 db, a függelék B) táblázatában
szereplő rév motorkerékpár jegy (személy nélkül).
k) A járművek viteldíjai vezető nélkül értendőek.
8.2. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet
alapján ingyenes utazásra jogosultak a hajójáratokat díjmentesen vehetik igénybe.

IV.
A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások
Budapest közigazgatási határát átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő
autóbuszjáratainak viteldíja
9.
9.1. Az egyes jegyek és bérletek érvényességi területét, tarifahatárát a következők szerint
kell megállapítani:
a) Budapest-bérletek és Budapest-jegyek:

16

Budapesten közigazgatási határán belül érvényes, a tarifahatárt jelentő megálló
legfeljebb Budapest közigazgatási határán van. Egyedi esetben a tarifahatárt
jelentő megálló Budapest közigazgatási határán túli első megálló is lehet,
amennyiben abból a megállóból Budapest közigazgatási területén lévő
lakóterület vagy munkahely rövidebb gyaloglási távolságra helyezkedik el.
b) Környéki helyi bérletek:
Az adott település közigazgatási határán belül érvényes, a tarifahatárt jelentő
megálló legfeljebb a település közigazgatási határán van.
c) Környéki helyközi vonaljegyek:
Érvényes a Budapesten kívül közlekedő bármely viszonylaton a Budapesten
belüli első megállóig. A teljes árú változat a területi érvényességén belül helyi
utazásra is igénybe vehető.
d) Környéki 5 és 10 km-es bérletek:
Az adott agglomerációs helyi önkormányzathoz tartozó település területén,
valamint a közigazgatási határán kívüli első megállóig érvényes, a tarifahatárt
jelentő megálló a település közigazgatási határán kívül van.
A megállót – annak fizikai elhelyezkedésétől függetlenül – a közigazgatási
határon lévőnek kell minősíteni, ha az a határt jelentő közterületen helyezkedik
el.
10 km-es bérlet váltható Törökbálint és Budaörs területére együttesen
érvényesen, amely a Budapesten belüli első megállóig érvényes.
5 km-es bérlet váltható – Törökbálint illetve az alábbi eset kivételével – az
agglomerációs településekre, a településnév megjelölésével.
Azon települések esetében, ahol a településen belül a tényleges fizikai távolságot
tekintve 5 km-nél hosszabb utazások is jellemzően előfordulnak, az
agglomerációs települési önkormányzatok és a BKK közötti megállapodás
megkötése kapcsán két, egymástól elkülönített vagy egymást átfedő zóna is
kijelölhető, számozott zónákkal azzal, hogy a BKK a díjszabási javaslatot a
közlekedésért felelős minisztériummal közösen határozza meg. Ebben az
esetben a település valamely zónájából kiinduló, a kiindulási zónából a
településen belüli út során kilépő utazásokra az övezetes (km-alapú) bérletek
közül csak az adott településre nevesített, 10 km-es bérletfajta érvényes. Ilyen
esetben az 5 km-es bérlet a két zóna egyikére érvényes.
Az egyes jegyek és bérletek érvényességi területét, tarifahatárát a BKK, illetve a
közlekedési szolgáltató utazási feltételei között közzéteszi.
9.2. A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások Budapest közigazgatási
határát átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő viszonylatainak a főváros közigazgatási
határán kívüli szakaszán vonal-, helyszínen váltott vonal-, átszálló- vagy 10 darabos
gyűjtőjeggyel, 5/30 napijeggyel, kedvezményes csoportos tanulójeggyel, környéki
helyközi vonaljeggyel, környéki bérlettel vagy éves összvonalas Budapest-bérlettel
lehet utazni. Ez alól kivételt képeznek a 87, 87A, 92, 92A, 104, 104A, 126, 138, 162,
187, 193E, 200E, 204, 224, 236 és a 900 jelzésű járatok, amelyeken a Budapest határán
belüli díjszabás a vonal teljes hosszán érvényes (I. és II. fejezet). További kivételt
képeznek a 38, 38A, 238 és 938 jelzésű járatok, amelyek esetében a Budapest határán
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belüli díjszabás a vonalak 138 jelzésű járattal párhuzamos szakaszain érvényesek (I. és
II. fejezet).
9.2.a) A Millenniumtelep – Szigetszentmiklós-Gyártelep viszonylatra váltott 15 km-es hév
bérletek a 38, 38A, 238, 278, 279, 280 és 938 jelzésű autóbuszjáratok teljes hosszán
érvényesek.
9.3. A környéki díjszabásúnak minősülő viszonylatokat a BKK a menetrendben, a
hirdetményeken és a megállóhelyi tájékoztató táblákon külön megjelöli.
9.4. A környéki helyközi vonaljegyek a járatok Budapesten kívüli vonalszakaszain a
Budapest határán belüli első megállóig, a vonal-, helyszínen váltott vonal-, átszálló- a
10 darabos gyűjtőjegy, az 5/30 napijegy és a kedvezményes csoportos tanulójegy a
járatok teljes hosszán való utazásra érvényesek. Akik a közforgalmú személyszállítási
kedvezményekről szóló kormányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes környéki
helyközi vonaljegyet válthatnak. A környéki helyközi vonaljegyek a környéki éjszakai
járatokra is érvényesek.
9.5. Arcképes környéki bérlet váltható a főváros közigazgatási határán kívül levő azon
településekre, amelyeken a BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások
autóbuszjáratai közlekednek. A járatokra bárki válthat környéki helyi, környéki 5 vagy
10 km-es bérletet, mindazok pedig, akik a közforgalmú személyszállítási
kedvezményekről szóló kormányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes bérletet
válthatnak, illetve díjmentesen utazhatnak.
a) A környéki 5 és 10 km-es bérletek, valamint az éves összvonalas Budapestbérlet helyközi részének díját a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről szóló külön jogszabály alapján a munkáltató a jogszabályban
meghatározott mértékben köteles megtéríteni.
b) A környéki helyi bérlethez az a) pont szerinti munkáltatói hozzájárulás nem
vehető igénybe.
9.6.
a) Aki a főváros közigazgatási határán belül érvényes bérlettel, 24 órás, csoportos
24 órás, 72 órás és hetijeggyel rendelkezik, de a közigazgatási határon kívüli
szakaszra érvényes bérlete nincs, útját egy vonal-, gyűjtő-, átszálló-, helyszínen
váltott vonal- vagy környéki helyközi vonaljegy érvényesítésével folytathatja.
b) A főváros közigazgatási határáig érvényes autóbuszbérlet Budapesten belül a
közigazgatási határt követő első megállóig, a környéki helyi bérlet a település
határáig használható fel utazásra.
c) Aki környéki helyi vagy 5 és 10 km-es környéki bérlettel, környéki helyközi
vonaljeggyel rendelkezik, de Budapest közigazgatási határán belüli szakaszra
érvényes bérlete nincs, útját bármely, a BKK által megrendelt személyszállítási
közszolgáltatások járataira a közigazgatási határon belül érvényes jeggyel
folytathatja, kivéve a metrószakaszjegyet, melyet csak metrón, a hajó
vonaljegyet, amelyet csak hajó vonaljáratokon való utazáshoz lehet használni,
továbbá a révátkelésben és a nosztalgia járatokon használható jegyeket.
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d) Egymással szomszédos településekre érvényes helyi (környéki helyi, vagy
budapesti) bérletek együttes felmutatása az érintett településeken belüli utolsó
megállók közötti, közigazgatási határ átlépésével történő utazásra is jogosít.
e) A teljes árú és kedvezményes környéki helyközi vonaljegyek és környéki
bérletek fogyasztói árait a Függelék I) táblázata tartalmazza.
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V.
A BKK által megrendelt elővárosi vasút
(hév) helyközi díjai
10.
10.1.

Általános feltételek
a) Az elővárosi vasút (hév) díjainak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy
a közigazgatási határig érvényesek a helyi közösségi közlekedés tarifáira
vonatkozó I., II. fejezetben meghatározott jegyek és bérletek. Ez alól kivételt
képez a H8 (gödöllői) vonal, ahol az I. és II. fejezetekben meghatározott jegyek
és bérletek Budapestről Kistarcsa, kórház megállóhelyig (és vissza) történő
utazásokra is érvényesek, de a további helyközi díjakat a h) pont szerint kell
számítani.
A függelék H) táblázatában meghatározott éves összvonalas Budapest-bérlet a
hév vonalak teljes hosszán használható.
b) A közigazgatási határon belüli szakaszon a helyi közlekedésre vonatkozó
utazási kedvezmények érvényesek, a közigazgatási határon kívüli szakaszon
pedig a helyközi közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények.
c) A közigazgatási határon kívüli utazáshoz a jegyeket elővételben csak az
érvényesség kezdete előtt legfeljebb 30 nappal lehet értékesíteni, az érvényesség
vásárláskor kerül feltüntetésre. Amennyiben az utas olyan állomáson
(megállóhelyen) száll fel, ahol személyes értékesítési hely nem üzemel, vagy az
zárva van, a vonaton pótdíjfizetés nélkül válthat jegyet az első
jegyellenőrzéskor. Ez a lehetőség a bérletekre nem vonatkozik. Amennyiben az
ismételt jegyellenőrzéskor az utas az adott szakaszra érvényes jeggyel vagy
bérlettel nem rendelkezik, pótdíjat köteles fizetni. Az a) pontban említett
kivételnél, amennyiben az utas Budapestről Kistarcsa, kórház megállóhelyig
vagy vissza kíván utazni, és csak az I. fejezetben meghatározott (helyi) jegyeket
kívánja használni, azokat elővételben kell megvásárolnia.
d) A hév bérletszelvény megfelelő rovataiba a kiindulási és a célállomást fel kell
tüntetni. A megvásárolt bérletszelvény csak e két állomás között használható fel
utazásra. A hév bérletek a hév vonalak mellett azokkal párhuzamosan közlekedő
943-as és 992-es éjszakai autóbuszjáratokon is érvényesek a bérletszelvényen
feltüntetettnek megfelelő viszonylatban.
e) A hév bérletszelvényhez kerékpárbérlet is váltható az 1.14.-1.15 pontban, a 4.4.
és 4.5. pontokban foglaltak szerint.
f) Tanulóbérletek esetében a diákigazolványban rögzített adatok alapján a
kiindulási és célállomást a bérletszelvényen kell feltüntetni. A megvásárolt
kedvezményes bérletszelvény csak e két állomás között használható fel utazásra,
tulajdonosának minden más utazásra közigazgatási határon kívül kedvezményes
jeggyel vagy teljes árú bérlettel kell rendelkezni.
g) A hév bérletek Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszokra válthatók.
h) A közigazgatási határtól való távolság a határon belüli utolsó állomástól,
megállóhelytől, mint tarifahatártól számítandó. Ez alól kivételt képez a H8
(gödöllői) vonalról a H9 (csömöri) vonal felé (vagy visszafelé), cinkotai
átszállással történő utazás, ha ezen utazás induló és végállomása egyaránt a
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közigazgatási határon kívül esik. Ezen utazások esetén a helyközi utazás
távolságát összeadással kell képezni és a jegyet, bérletet ezen távolság alapján
kell kiadni. Összeadással képzett távolság: az utazás során a Csömör, vagy
Gödöllő felől (felé) az adott vonali tarifahatárig (tarifahatártól) számított
résztávolságok összege.
i) A H8 vonalról a H9 vonalra vagy ellenkező irányban cinkotai átszállással
történő olyan utazásoknál, amelyeknél az indulási és érkezési állomások közül
legalább az egyik Budapest közigazgatási határán kívül van, a Budapesten belüli
helyi viteldíjat csak egyszer kell megfizetni.
10.2.
a) Az egy útra szóló teljes árú és kedvezményes jegyek fogyasztói árait a Függelék
J) táblázata tartalmazza.
b) Az általános (munkába járásra szolgáló) és a közforgalmú személyszállítási
kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményes
bérletek fogyasztói havi árait a Függelék J) táblázata tartalmazza.
c) Az általános – közigazgatási határon kívüli vonalszakaszra váltott (ide értve az
éves összvonalas Budapest-bérlet helyközi részét) – bérlet használható a
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló külön jogszabály
szerinti napi munkába járásra, amelynek alapján a bérlet árát a munkáltató a
külön jogszabályban meghatározott mértékben köteles megtéríteni.
d) Az egyes állomások közötti viszonylatban alkalmazandó díjtételekhez a
távolsági adatokat a BKK, illetve a közlekedési szolgáltató utazási feltételei
között közzéteszi.
VI.
A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások
nosztalgia járatain történő utazásért fizetendő díjak
11.
11.1.

Általános feltételek
a) A nosztalgia járatok Budapest közigazgatási határán belüli viteldíja 1 db, a
függelék K) táblázatában szereplő nosztalgia vonaljegy.
b) A nosztalgia járatokra a függelék K) táblázatában szereplő nosztalgia napijegy
váltható. A nosztalgia napijegy az érvényesség napján (naptári nap) korlátlan
számú felszállásra jogosít Budapest közigazgatási határán belüli utazásra. A
nosztalgia városjáró illetve fotós nosztalgia járatok csak nosztalgia napijeggyel
vehetők igénybe.
c) A Budapest közigazgatási határán kívüli nosztalgia járatokra Budapest
közigazgatási határán kívül érvényes viteldíja a függelék K) táblázatában
szereplő nosztalgia helyközi vonaljegy.
d) A nosztalgia járatokra érvényes nosztalgia jegyek a jármű személyzeténél
válthatóak.
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e) A nosztalgia járatokra a függelék K) táblázatában szereplő, Budapest
közigazgatási határától függetlenül korlátlan felszállásra érvényes éves
nosztalgia bérlet váltható.
11.2.
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
kormányrendelet alapján ingyenes utazásra jogosultak a nosztalgia járatokat
díjmentesen vehetik igénybe.
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Függelék
A termékek ára a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alapján az általános forgalmi adót nem
tartalmazó mértékben kerül meghatározásra. A pótdíjak mértékét a táblázatban feltüntetett díjak képezik.
A termékek bruttó fogyasztói ára nettó díjak és a mindenkor érvényes ÁFA kulcs figyelembe vételével és
a kerekítés szabályai szerint számítható. A pótdíjaknál a vonatkozó jogszabályok értelmében ÁFA nem
kerül felszámításra.
A) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain, autóbusz, villamos, trolibusz,
földalatti vasút, metró, fogaskerekű járatainak teljes hosszán, valamint az elővárosi vasút (hév)
Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain érvényes termékek ármeghatározása:
bruttó ár
a)

egy utazásra érvényes vonaljegy ára

350 Ft

b)

átszállójegy ára

530 Ft

c)

tíz utazásra jogosító 10 darabos gyűjtőjegy ára

3000 Ft

d)

helyszínen váltott vonaljegy ára

450 Ft

B) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások hajójáratain érvényes termékek
ármeghatározása:
bruttó ár
a) hajó vonaljegy ára

750 Ft

b) hajó vonaljegy gyermekeknek ára

550 Ft

c) teljes árú rév személyjegy

170 Ft

d) tanuló rév személyjegy

110 Ft

e) nyugdíjas rév személyjegy

110 Ft

f) rév személygépkocsi jegy (személy nélkül)

420 Ft

g) rév tehergépkocsi jegy (3,5 t-ig, személy nélkül)

1050 Ft

h) rév tehergépkocsi jegy (3,5 t fölött, személy nélkül)

1750 Ft

i) rév kerékpár jegy (személy nélkül)

170 Ft

j) rév motorkerékpár jegy (személy nélkül)

290 Ft

C) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain, autóbusz, villamos, trolibusz,
földalatti vasút, metró, fogaskerekű járatainak teljes hosszán, valamint az elővárosi vasút (hév)
közigazgatási határon belüli vonalszakaszain, továbbá révátkelésnél és munkanapokon a hajó
vonaljáratokon érvényes termékek ármeghatározása:
bruttó ár
a) 5/30 BKK napijegy ára

4550 Ft
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b) kedvezményes csoportos tanulójegy, ára, egy főre

650 Ft

c) 1 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

1300 Ft

d) 2 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

2300 Ft

e) 3 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

3300 Ft

f) 4 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

3600 Ft

g) 5 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

3900 Ft

h) 6 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

4200 Ft

i) 7 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

4500 Ft

j) 8 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

4800 Ft

k) 9 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

5100 Ft

l) 10 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

5400 Ft

m) 11 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

5700 Ft

n) 12 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

6000 Ft

o) 13 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

6300 Ft

p) 14 naptári napra érvényes időszaki rendezvényhez kapcsolódó jegy ára

6600 Ft

q) A kombijegyek árai megegyeznek a velük azonos időtartamra érvényes rendezvényhez
kapcsolódó jegyek árával
D) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain, Budapest közigazgatási határain
belül, a metró és földalatti vasút vonalain a járatok nem teljes hosszában érvényes termékek
ármeghatározása:
bruttó ár
Metrószakaszjegy ára

300 Ft

E) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain, Budapest közigazgatási határain
belül, az autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekű, elővárosi vasúti (hév)
vonalakon, valamint - külön szerződés alapján - az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak
és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási határán belüli
vonalszakaszain, továbbá révátkelésnél és munkanapokon a hajó vonaljáratokon érvényes termékek
ármeghatározása:
bruttó ár

a) Budapest 24 órás jegy, ára

1650 Ft

b) Budapest csoportos 24 órás jegy, ára

3300 Ft

c) Budapest 72 órás jegy, ára

4150 Ft

d) hét naptári napra érvényes Budapest-hetijegy, ára

4950 Ft
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e) tizenöt naptári napra érvényes arcképes félhavi (15 napos)
Budapest-bérlet, ára
természetes személyek részére
nem természetes személyek részére
f) arcképes havi Budapest-bérlet, ára
természetes személyek részére
nem természetes személyek részére
g) arcképes negyedéves Budapest-bérlet, ára
természetes személyek részére
nem természetes személyek részére
h) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves Budapest-bérlet, havi ára
természetes személyek részére
nem természetes személyek részére
i) egy évig érvényes, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves
Budapest-bérlet, ára
természetes személyek részére
nem természetes személyek részére
j) évre szóló arckép nélküli éves Budapest-bérlet, ára

6300 Ft
7000 Ft
9500 Ft
10500 Ft
28500 Ft
31500 Ft
9500 Ft
10500 Ft
103000 Ft
114600 Ft
189000 Ft

k) kiegészítő heti Budapest-bérlet ára

természetes személyek részére
nem természetes személyek részére
l) tizenöt naptári napra érvényes arcképes félhavi (15 napos)
Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak ára
m) arcképes havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak, ára
n) arcképes havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak, ára

2450 Ft
2700 Ft
2300 Ft
3450 Ft
3450 Ft

o) arcképes negyedéves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak,
ára

10350 Ft

p) arcképes negyedéves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak,
ára

10350 Ft

q) arcképes szemeszterre szóló Budapest-bérlet közoktatásban
tanulóknak, ára

16200 Ft

r)
s)
t)

arcképes szemeszterre szóló Budapest-bérlet felsőoktatásban
tanulóknak, ára

16200 Ft

egy évig érvényes, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves
Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak, ára

37800 Ft

egy évig érvényes, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves
Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak, ára

37800 Ft

u) arcképes havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára
v) arcképes negyedéves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára
w) egy évig érvényes, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves
Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára
x) arcképes havi Budapest-bérlet kisgyerekeseknek, ára
y) egy évig érvényes, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves
Budapest- és MOL Bubi bérlet nem természetes személyek
részére, a Budapest-bérletrész ára

3330 Ft
9990 Ft
36600 Ft
3450 Ft
114600 Ft

F) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain, Budapest közigazgatási határain
belül, az autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekű, elővárosi vasúti (hév)
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vonalakon, továbbá révátkelésnél és munkanapokon a hajó vonaljáratokon érvényes termékek
ármeghatározása:
közfoglalkoztatottak arckép nélküli havi bérlete, ára

bruttó ár
4125 Ft

G) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti
vasút, metró, fogaskerekű, elővárosi vasúti (hév) járatainak teljes hosszán, továbbá révátkelésnél és
munkanapokon a hajó vonaljáratokon érvényes termékek ármeghatározása:
a) kutyák számára váltható havi bérlet, ára
b) havi kerékpárbérlet (a kerékpár szállítására a
kijelölt vonalak teljes hosszára), ára

bruttó ár
5250 Ft
540 Ft

H) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti
vasút, metró, fogaskerekű, elővárosi vasúti (hév) járatainak teljes hosszán, valamint - külön szerződés
alapján - az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt
járatainak Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain, továbbá révátkelésnél és
munkanapokon a hajó vonaljáratokon érvényes termékek ármeghatározása:
teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható arcképes éves
összvonalas Budapest-bérlet árából

bruttó ár

a helyi rész ára
természetes személyek részére
nem természetes személyek részére

103000 Ft
104900 Ft

a helyközi rész ára

114960 Ft

I) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások Budapest közigazgatási határát átlépő,
vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjárataira érvényes termékek ármeghatározása:
bruttó ár
Környéki helyközi vonaljegy ára

250 Ft

Környéki helyközi vonaljegy ára 50% kedvezménnyel

125 Ft

Környéki helyközi vonaljegy ára 90% kedvezménnyel

25 Ft

Környéki helyi bérlet ára

5200 Ft

Környéki helyi bérlet ára tanulóknak

2600 Ft

Környéki helyi bérlet ára nyugdíjasoknak

2600 Ft

Környéki 5 km-es bérlet ára

5940 Ft

Környéki 5 km-es bérlet ára tanulóknak
Környéki 10 km-es bérlet ára

595 Ft
9580 Ft

Környéki 10 km-es bérlet ára tanulóknak

960 Ft

J) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások Budapest közigazgatási határt átlépő
elővárosi vasúti (hév) járataira érvényes termékek ármeghatározása:
bruttó ár
10 km-es hév jegy ára

250 Ft

15 km-es hév jegy ára

310 Ft
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20 km-es hév jegy ára

370 Ft

25 km-es hév jegy ára

465 Ft

30 km-es hév jegy ára

560 Ft

10 km-es hév jegy ára 50% kedvezménnyel

125 Ft

15 km-es hév jegy ára 50% kedvezménnyel

155 Ft

20 km-es hév jegy ára 50% kedvezménnyel

185 Ft

25 km-es hév jegy ára 50% kedvezménnyel

235 Ft

30 km-es hév jegy ára 50% kedvezménnyel

280 Ft

10 km-es hév jegy ára 90% kedvezménnyel

25 Ft

15 km-es hév jegy ára 90% kedvezménnyel

30 Ft

20 km-es hév jegy ára 90% kedvezménnyel

35 Ft

25 km-es hév jegy ára 90% kedvezménnyel

45 Ft

30 km-es hév jegy ára 90% kedvezménnyel
5 km-es hév bérlet ára
10 km-es hév bérlet ára
15 km-es hév bérlet ára
20 km-es hév bérlet ára
25 km-es hév bérlet ára
30 km-es hév bérlet ára
5 km-es hév bérlet ára 90% kedvezménnyel
10 km-es hév bérlet ára 90% kedvezménnyel
15 km-es hév bérlet ára 90% kedvezménnyel
20 km-es hév bérlet ára 90% kedvezménnyel
25 km-es hév bérlet ára 90% kedvezménnyel
30 km-es hév bérlet ára 90% kedvezménnyel

55 Ft
5940 Ft
9580 Ft
11900 Ft
14200 Ft
17800 Ft
21400 Ft
595 Ft
960 Ft
1190 Ft
1420 Ft
1780 Ft
2140 Ft

K) A BKK által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások nosztalgia járatain történő utazásért
fizetendő díjak
bruttó ár
a) nosztalgia vonaljegy ára

500 Ft

b) nosztalgia vonaljegy gyermekeknek ára

300 Ft

c) nosztalgia helyközi vonaljegy ára

500 Ft

d) nosztalgia helyközi vonaljegy gyermekeknek ára

300 Ft

e) nosztalgia napijegy ára

2000 Ft

f) nosztalgia napijegy gyermekeknek ára

1200 Ft

g) éves nosztalgia bérlet

15000 Ft

L) Pótdíjak
Pótdíj mértéke
Pótdíj a helyszínen fizetve

16000 Ft
8000 Ft
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Késedelmi díj mértéke
Eljárási díj mértéke 30 napon túli pótdíjfizetés esetén
Eljárási díj mértéke éves, szemeszterre szóló és negyedéves bérletek bemutatása esetén
Eljárási díj mértéke bérletek bemutatása esetén minden más esetben

16000 Ft
500 Ft
1000 Ft
2000 Ft

M) Egyéb díjak
bruttó ár
Kezelési díj
Kezelési díj éves bérletek esetében, a havi árral rendelkező éves bérletek
kivételével
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250 Ft
500 Ft

1. sz. melléklet
A KÖRNYÉKI HELYI BÉRLETEK ÉRVÉNYESSÉGI HATÁRAI
Viszonylat Település
Bélyegzőfelirat
Érvényességi határ
13
Diósd
Diósd
Diósd, Törökbálinti elágazás - Diósd, Búzavirág
utca vá.
13A
Diósd
Diósd
Diósd, Törökbálinti elágazás - Diósd, Sashegyi út
vá.
22
Budakeszi
Budakeszi
Szanatórium utca (Vadaspark) - Budakeszi, TescoParkcenter vá.
22A
Budakeszi
Budakeszi
Szanatórium utca (Vadaspark) - Budakeszi, Dózsa
György tér vá.
38
Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós Hárosi Csárda - Szigetszentmiklós, városháza
38A
Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós Hárosi Csárda - Lakihegy, Cseresznyés utca vá.
40
Budaörs
Budaörs
Felsőhatár utca - Budaörsi lakótelep vá.
40B
Budaörs
Budaörs
Felsőhatár utca - Budaörsi lakótelep vá.
40E
Budaörs
Budaörs
Lévai utca - Budaörsi lakótelep vá.
55
Gyál
Gyál
Gyál felső vasútállomás - Gyál, Vecsési út
63
Nagykovácsi
Nagykovácsi
Nagykovácsi, Tisza István tér vá. - BM iskola
64
Solymár
Solymár
Kökörcsin utca - Solymár, Auchan áruház vá.
64A
Solymár
Solymár
Kökörcsin utca - Solymár, Auchan áruház vá.
84E
Gyál
Gyál
Kacsóh Pongrác utca - Gyál, Deák Ferenc utca
87
Budaörs
Budaörs
Budaörsi repülőtér – Kamaraerdő
88
Budaörs
Budaörs
Felsőhatár utca – Légimentők
Törökbálint
Törökbálint
Légimentők - Törökbálint, Nyár utca
88B*
Budaörs
Budaörs
Felsőhatár utca – Légimentők
Törökbálint
Törökbálint
Légimentők - Törökbálint, Nyár utca vá.
89E
Gyál
Gyál
Gyál felső vasútállomás - Gyál, Bem József utca
94E
Gyál
Gyál
Gyál felső vasútállomás - Gyál, Vecsési út
113
Diósd
Diósd
Diósd, Törökbálinti elágazás - Diósd, Sashegyi út
vá.
140
Budaörs
Budaörs
Méhecske utca - Felsőhatár utca
Törökbálint
Törökbálint
Méhecske utca - Törökbálint, bevásárlóközpont vá.
140A
Budaörs
Budaörs
Felsőhatár utca - Budaörsi lakótelep vá.
140B
Budaörs
Budaörs
Budaörsi lakótelep vá. - Méhecske utca
Törökbálint
Törökbálint
Méhecske utca - Törökbálint, bevásárlóközpont vá.
142
Budaörs
Budaörs
Felsőhatár utca - Méhecske utca
Törökbálint
Törökbálint
Méhecske utca - Törökbálint, Határ utca vá.
157
Solymár
Solymár
CSAK BUDAPEST BÉRLETTEL EGYÜTT
HASZNÁLHATÓ: Muflon utca - Solymár,
Kerekhegy vá.
164
Solymár
Solymár
Kökörcsin utca - Solymár, PEMÜ vá.
169E
Pécel
Pécel
Pécel, Pesti út 110. - Pécel, Kun József utca vá.
172
Budaörs
Budaörs
Budaörs, benzinkút - Méhecske utca
Törökbálint
Törökbálint
Méhecske utca - Törökbálint, Nyár utca
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187
188E

Budaörs
Törökbálint
Budaörs
Törökbálint
Budaörs
Budaörs

Budaörs
Törökbálint
Budaörs
Törökbálint
Budaörs
Budaörs

218
222

Solymár
Budakeszi

Solymár
Budakeszi

238
240
264
272

Szigetszentmiklós
Budaörs
Solymár
Törökbálint

Szigetszentmiklós
Budaörs
Solymár
Törökbálint

Budaörs

Budaörs

278

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

279
280
287
294E
922

Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Budaörs
Gyál
Budakeszi

Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Budaörs
Gyál
Budakeszi

172B
173

Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Budaörs
Budaörs
Pécel
Pécel
Nagykovácsi
Nagykovácsi
Solymár
Solymár
Törökbálint
Törökbálint
Budaörs
Budaörs
972B*
Törökbálint
Törökbálint
Budaörs
Budaörs
994
Gyál
Gyál
* Csak Budapest – Törökbálint irányban közlekedik!
938
940
956
963
964
972
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Budaörs, benzinkút - Méhecske utca
Méhecske utca - Törökbálint, Nyár utca
Budaörs, benzinkút - Méhecske utca
Méhecske utca - Törökbálint, Nyár utca
Budaörsi repülőtér – Kamaraerdő vá.
Lévai utca – Budaörsi Ipari és Technológiai Park
vá.
Tücsök utca - Solymár, Auchan áruház
Szanatórium utca (Vadaspark) - Budakeszi,
Honfoglalás sétány vá.
Hárosi Csárda - Szigetszentmiklós, városháza
Felsőhatár utca - Budaörsi lakótelep vá.
Kökörcsin utca - Solymár, PEMÜ vá.
Légimentők (vissza Törökbálint vasútállomás) Törökbálint, Nyár utca
CSAK BUDAPEST BÉRLETTEL EGYÜTT
HASZNÁLHATÓ: Sasadi út – Légimentők (vissza
irányban nem érvényes!)
CSAK TÖRÖKBÁLINTI HELYI BÉRLETTEL
EGYÜTT HASZNÁLHATÓ: Légimentők Törökbálint vasútállomás (vissza irányban nem
érvényes!)
Hárosi Csárda (vissza: Leshegy utca) –
Szigetszentmiklós, Szabadság utca vá.
A vonal teljes hossza
A vonal teljes hossza
Kamaraerdő - Budaörsi lakótelep vá.
Gyál felső vasútállomás - Gyál, Vecsési út
Szanatórium utca (Vadaspark) - Budakeszi, Dózsa
György tér vá.
Hárosi Csárda - József Attila utca
Felsőhatár utca - Budaörsi lakótelep vá.
Pécel, Pesti út 110. - Pécel, Kun József utca vá.
Nagykovácsi, Tisza István tér vá. - BM iskola
Kökörcsin utca - Solymár, PEMÜ vá.
Légimentők - Törökbálint, Nyár utca
Felsőhatár utca - Légimentők
Légimentők - Törökbálint, Nyár utca vá.
Felsőhatár utca - Légimentők
Gyál felső vasútállomás - Gyál, Vecsési út

2. sz. melléklet
SZAKASZHATÁROK
A BKK Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain
Budapest közigazgatási határán belül érvényes jegyek és bérletek szakaszhatárai
Viszonylat
13
13A
22
22A
38
38A
40
40B
40E
55
63
64
64A
84E
87
88
88B*
89E
94E
113
140
140A
140B
142
157
164
169E
172
172B
173
187
188E
218
222
238
240
264
272
278
287

Szakaszhatárok
Diósd, Törökbálinti elágazás

Budatétény vasútállomás
(Campona) vá.
Budatétény vasútállomás
(Campona) vá.
Széll Kálmán tér M vá.
Széll Kálmán tér M vá.
Csepel, Szent Imre tér
Csepel, Szent Imre tér
Kelenföld vasútállomás M vá.
Kelenföld vasútállomás M vá.
Kelenföld vasútállomás M vá.
Boráros tér H vá.
Hűvösvölgy vá.
Hűvösvölgy vá.
Hűvösvölgy vá.
Határ út M vá.
A vonal teljes hossza
Kelenföld vasútállomás M vá.
Kelenföld vasútállomás M vá.
Határ út M vá.
Határ út M vá.
Budatétény vasútállomás
(Campona) vá.
Széll Kálmán tér M vá.
Széll Kálmán tér M vá.
Nincs
Széll Kálmán tér M vá.
Hűvösvölgy vá.
Hűvösvölgy vá.
Örs vezér tere M + H vá.
Kelenföld vasútállomás M vá.
Kelenföld vasútállomás M vá.
Kelenföld vasútállomás M vá.
A vonal teljes hossza
Kelenföld vasútállomás M vá.
Szentlélek tér H vá.
Széll Kálmán tér M vá.
Csepel, Szent Imre tér
Móricz Zsigmond körtér M vá.
Hűvösvölgy vá.
Kelenföld vasútállomás M vá.
Csepel, Szent Imre tér
Budatétény vasútállomás
(Campona) vá.

Diósd, Törökbálinti elágazás
Szanatórium utca (Vadaspark)
Szanatórium utca (Vadaspark)
Háros (vissza: Áruházi bekötőút)
Háros (vissza: Áruházi bekötőút)
Felsőhatár utca
Felsőhatár utca
Sasadi út
Kalász utca
Adyliget
Kökörcsin utca
Kökörcsin utca
Kacsóh Pongrác utca
Felsőhatár utca
Felsőhatár utca
Kalász utca
Kalász utca
Diósd, Törökbálinti elágazás
Felsőhatár utca
Felsőhatár utca
Felsőhatár utca
Muflon utca
Kökörcsin utca
Színes utca
Sasadi út
Sasadi út
Sasadi út
Sasadi út
Solymár, téglagyári bekötőút
Szanatórium utca (Vadaspark)
Háros (vissza: Áruházi bekötőút)
Felsőhatár utca
Kökörcsin utca
Sasadi út
Hárosi Csárda (vissza: Vízművek lakótelep)
Repülőgépes Szolgálat
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294E
Határ út M vá.
Kalász utca
922
Széll Kálmán tér M vá.
Szanatórium utca (Vadaspark)
938
Csepel, Szent Imre tér
Háros (vissza: Áruházi bekötőút)
940**
Móricz Zsigmond körtér M vá.
Felsőhatár utca
943***
Óbuda autóbuszgarázs vá.
Békásmegyer H
956
Hűvösvölgy vá.
Színes utca
963
Hűvösvölgy vá.
Adyliget
964
Hűvösvölgy vá.
Kökörcsin utca
972
Móricz Zsigmond körtér M vá.
Felsőhatár utca
972B*
Móricz Zsigmond körtér M vá.
Felsőhatár utca
992
Cinkota H vá.
Kistarcsa, kórház H
994
Dél-pesti autóbuszgarázs vá.
Kalász utca
* Csak Budapest – Törökbálint irányban közlekedik!
** A budaörsi végállomástól induló járatokra a budapesti bérletek teljes hosszban érvényesek!
*** Csak az Óbuda autóbuszgarázs végállomástól induló menetek esetében!
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3/a. sz. melléklet
SZAKASZHATÁROK
A BKK Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain
Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek szakaszhatárai
Viszonylat
13
13A
22
22A
38*
38
38A*
40
40B
40E
55
63
64
64A
84E
87
88
88B**
89E
94E
113
140
140A
140B
142
157
164
169E
172
172B
173
187
188E
218
222
238*
238
240
264
272

Bélyegzőfelirat
Diósd
Diósd
Budakeszi
Budakeszi
Szigetszentmiklós
1. zóna
Szigetszentmiklós
2. zóna
Szigetszentmiklós
1. zóna
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Gyál
Nagykovácsi
Solymár
Solymár
Gyál
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Gyál
Gyál
Diósd
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Solymár
Solymár
Pécel
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Budaörs
Solymár
Budakeszi
Szigetszentmiklós
1. zóna
Szigetszentmiklós
2. zóna
Budaörs
Solymár
Budaörs

Környéki 5 km-es bérletek
Szerafin-villa
Diósd, Búzavirág utca vá.
Szerafin-villa
Diósd, Sashegyi út vá.
Országos Korányi Intézet
Budakeszi, Tesco-Parkcenter vá.
Országos Korányi Intézet
Budakeszi, Dózsa György tér vá.
Hárosi Csárda
Szigetszentmiklós, Szabadság utca
Massányi úti lakópark

Szigetszentmiklós, városháza

Hárosi Csárda

Lakihegy, Cseresznyés utca vá.

Gazdagréti út
Gazdagréti út
Sasadi út
Kalász utca
Adyliget
Örökzöld utca
Örökzöld utca
Kapocs utca
Budaörsi repülőtér
Rupphegyi út
Rupphegyi út
Kalász utca
Kalász utca
Szerafin-villa
Raktárváros
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá.
Raktárváros
Muflon utca
Örökzöld utca
Színes utca
Sasadi út
Sasadi út
Sasadi út
Budaörsi repülőtér
Sasadi út
Üröm vasúti megállóhely
Országos Korányi Intézet
Hárosi Csárda

Budaörsi lakótelep vá.
Budaörsi lakótelep vá.
Budaörsi lakótelep vá.
Gyál, Vecsési út
Nagykovácsi, Tisza István tér vá.
Solymár, Auchan áruház vá.
Solymár, Templom tér vá.
Gyál, Deák Ferenc utca
Szép utca
Törökbálint vasútállomás
Törökbálint vasútállomás
Gyál, Bem József u.
Gyál, Vecsési út
Diósd, Sashegyi út vá.
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá.
Raktárváros
Rupphegyi út
Solymár, Kerekhegy vá.
Solymár, PEMÜ vá.
Pécel, Kun József utca vá.
Raktárváros
Raktárváros
Raktárváros
Kamaraerdő vá.
Budaörsi Ipari és Technológiai Park vá.
Solymár, Auchan áruház vá.
Budakeszi, Honfoglalás sétány vá.
Szigetszentmiklós, Szabadság utca

Massányi úti lakópark

Szigetszentmiklós, városháza

Rupphegyi út
Örökzöld utca
Sasadi út

Budaörsi lakótelep vá.
Solymár, PEMÜ vá.
Törökbálint vasútállomás
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278
278

Szigetszentmiklós
1. zóna
Szigetszentmiklós
2. zóna

Hárosi Csárda (vissza:
Leshegy utca)
Massányi úti lakópark

Szigetszentmiklós, Szabadság utca vá.
Szigetszentmiklós, Szabadság utca vá.

279*
József Attila
Lakihegy, Cseresznyés u. vá. Temető utca
Szigetszentmiklós
u. felé
Szigetszentmiklós, Szabadság
1. zóna
Cseresznyés
utca
Lakihegy, Cseresznyés u. vá.
u. felé
279
Szigetszentmiklós Temető utca
Massányi úti lakópark
2. zóna
280*
József Attila
Lakihegy, Cseresznyés u. vá. Szigetszentmiklós, Szabadság utca
Szigetszentmiklós
u. felé
Temető utca
1. zóna
Cseresznyés
Lakihegy, Cseresznyés u. vá.
u. felé
280
Szigetszentmiklós Massányi úti lakópark
Temető utca
2. zóna
287
Budaörs
Szép u.
Budaörsi lakótelep vá.
294E
Gyál
Kalász utca
Gyál, Vecsési út
922
Budakeszi
Országos Korányi Intézet
Budakeszi, Dózsa György tér vá.
938*
Szigetszentmiklós Hárosi Csárda
Szigetszentmiklós, Szabadság utca
1. zóna
938
Szigetszentmiklós Massányi úti lakópark
Szigetszentmiklós, városháza
2. zóna
940
Budaörs
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá
956
Pécel
Színes utca
Pécel, Kun József utca vá.
963
Nagykovácsi
Adyliget
Nagykovácsi, Tisza István tér vá.
964
Solymár
Örökzöld utca
Solymár, PEMÜ vá.
972
Budaörs
Rupphegyi út
Törökbálint vasútállomás
972B**
Budaörs
Rupphegyi út
Törökbálint vasútállomás
994
Gyál
Kalász utca
Gyál, Vecsési út
* A Hárosi Csárda–Cseresznyés utca szakaszon a VOLÁNBUSZ Zrt. által Halásztelek irányában a II.
Rákóczi Ferenc úti nyomvonalra kibocsátott 5 km-es kiegészítő bérletek is érvényesek. A
„Szigetszentmiklós 1. zóna” feliratú BKK bérletek érvényesek a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek a II. Rákóczi
Ferenc úton Halásztelekre közlekedő járatain is, Hárosi Csárda (mint szakaszhatár) és Lakihegy,
Cseresznyés utca megálló között.
** Csak Budapest – Törökbálint irányban közlekedik!
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SZAKASZHATÁROK
A BKK Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain
Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek szakaszhatárai
Környéki 10 km-es bérlet
Hárosi Csárda
Szigetszentmiklós, városháza
Hárosi Csárda
Lakihegy, Cseresznyés u. vá.
Gazdagréti út
Budaörsi lakótelep vá.
Gazdagréti út
Budaörsi lakótelep vá.
Sasadi út
Budaörsi lakótelep vá.
Budaörsi repülőtér
Szép utca
Rupphegyi út
Törökbálint, Nyár utca
Rupphegyi út
Törökbálint, Nyár utca vá.
Rupphegyi út
Törökbálint, bevásárlóközpont vá.
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá.
Budaörsi lakótelep vá.
Törökbálint, bevásárlóközpont vá.
Rupphegyi út
Törökbálint, Határ utca vá.
Sasadi út
Törökbálint, Nyár utca
Sasadi út
Törökbálint, Nyár utca
Sasadi út
Törökbálint, Nyár utca
Budaörsi repülőtér
Kamaraerdő vá.
Sasadi út
Budaörsi Ipari és Technológiai Park vá.
Hárosi Csárda
Szigetszentmiklós, városháza
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá.
Sasadi út
Törökbálint, Nyár utca
Hárosi Csárda (vissza:
Szigetszentmiklós, Szabadság utca vá.
Leshegy utca)
279*
Szigetszentmiklós A vonal teljes hossza
280*
Szigetszentmiklós A vonal teljes hossza
287
Törökbálint
Szép utca
Budaörsi lakótelep vá.
938*
Szigetszentmiklós Hárosi Csárda
Szigetszentmiklós, városháza
940
Törökbálint
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá.
972
Törökbálint
Rupphegyi út
Törökbálint, Nyár utca
972B** Törökbálint
Rupphegyi út
Törökbálint, Nyár utca vá.
* A Hárosi Csárda–József Attila utca szakaszon a VOLÁNBUSZ Zrt. által Szigetszentmiklós irányában
legalább a József Attila utcáig kibocsátott 10 km-es kiegészítő bérletek is érvényesek. A BKK bérletek
érvényesek a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek a Szigetszentmiklóst érintő, Csepeli úton közlekedő járatain,
Budapest, Csepeli út 119. (mint szakaszhatár) és Szigetszentmiklós, József Attila utca között.
** Csak Budapest – Törökbálint irányban közlekedik!

Viszonylat
38*
38A*
40
40B
40E
87
88
88B**
140
140A
140B
142
172
172B
173
187
188E
238*
240
272
278*

Bélyegzőfelirat
Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Törökbálint
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Törökbálint
Szigetszentmiklós

35

3/c. sz. melléklet
SZAKASZHATÁROK
A BKK Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain
Budapest közigazgatási határán kívül érvényes környéki helyközi vonaljegyek szakaszhatárai
Viszonylat
13
13A
22
22A
38
38A
40
40B
40E
55
63
64
64A
84E
87
88
88B*
89E
94E
113
140
140A
140B
142
157
164
169E
172
172B
173
187
188E
218
222
238
240

Környéki helyközi vonaljegyek
Szerafin-villa
Diósd, Búzavirág utca vá.
Szerafin-villa
Diósd, Sashegyi út vá.
Országos Korányi Intézet
Budakeszi, Tesco-Parkcenter vá.
Országos Korányi Intézet
Budakeszi, Dózsa György tér vá.
Hárosi Csárda
Ady Endre utca (vissza: Kölcsey Ferenc utca)
Hárosi Csárda
Lakihegy, Cseresznyés utca vá.
Gazdagréti út
Budaörsi lakótelep vá.
Gazdagréti út
Budaörsi lakótelep vá.
Sasadi út
Budaörsi lakótelep vá.
Kalász utca
Somogyi Béla utca (vissza: Rákóczi Ferenc
utca)
Adyliget
Nagykovácsi, Tisza István tér vá.
Örökzöld utca
Solymár, Auchan Áruház vá.
Örökzöld utca
Solymár, Templom tér vá.
Kapocs utca
Dobó Katica utca (vissza: Kossuth Lajos utca)
Budaörsi repülőtér
Szép utca
Rupphegyi út
Törökbálint, Vasút utca (vissza: Kerekdomb
utca)
Rupphegyi út
Törökbálint, Nyár utca vá.
Kalász utca
Ady Endre utca (vissza: Bajcsy-Zsilinszky
utca)
Kalász utca
Somogyi Béla utca (vissza: Rákóczi Ferenc
utca)
Szerafin-villa
Diósd, Sashegyi út vá.
Rupphegyi út
Törökbálint, bevásárlóközpont (vissza:
Hosszúrét utca)
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá.
Budaörsi lakótelep vá.
Törökbálint, bevásárlóközpont (vissza:
Hosszúrét utca)
Rupphegyi út
Törökbálint, Határ utca vá.
Solymár, Kerekhegy vá.
Muflon utca
Örökzöld utca
Solymár, PEMÜ vá.
Színes utca
Pécel, Kun József utca vá.
Sasadi út
Törökbálint, Nyár utca (vissza: Bartók Béla
utca)
Sasadi út
Törökbálint, Nyár utca (vissza: Bartók Béla
utca)
Sasadi út
Törökbálint, Bartók Béla utca (vissza: Nyár
utca)
Budaörsi repülőtér
Kamaraerdő vá.
Sasadi út
Budaörsi Ipari és Technológiai Park vá.
Üröm vasúti megállóhely
Solymár, Auchan áruház vá.
Országos Korányi Intézet
Budakeszi, Honfoglalás sétány vá.
Hárosi Csárda
Kölcsey Ferenc utca (vissza: Ady Endre utca)
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá.
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264
272

Örökzöld utca
Sasadi út

278

Hárosi Csárda (vissza:
Leshegy utca)
A vonal teljes hossza
A vonal teljes hossza
Szép utca
Kalász utca

279
280
287
294E

Solymár, PEMÜ vá.
Törökbálint, Nyár utca (vissza: Baross Gábor
utca)
Szigetszentmiklós, Szabadság utca vá.

Budaörsi lakótelep vá.
Somogyi Béla utca (vissza: Rákóczi Ferenc
utca)
922
Országos Korányi Intézet
Budakeszi, Dózsa György tér vá.
938
Hárosi Csárda
Ady Endre utca (vissza: Kölcsey Ferenc utca)
940
Rupphegyi út
Budaörsi lakótelep vá.
956
Színes utca
Pécel, Kun József utca vá.
963
Adyliget
Nagykovácsi, Tisza István tér vá.
964
Örökzöld utca
Solymár, PEMÜ vá.
972
Rupphegyi út
Törökbálint, Nyár utca (vissza: Baross Gábor
utca)
972B*
Rupphegyi út
Törökbálint, Nyár utca vá.
994
Kalász utca
Somogyi Béla utca (vissza: Bajcsy-Zsilinszky
utca)
* Csak Budapest – Törökbálint irányban közlekedik!
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Batthyány tér
Margit híd, budai hídfő
Szépvölgyi út
Tímár utca
Szentlélek tér
Filatorigát
Kaszásdűlő
Aquincum
Rómaifürdő
Csillaghegy
Békásmegyer
Budakalász
Budakalász, Lenfonó
Szentistvántelep
Pomáz
Pannóniatelep

Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
5km

Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
5km
5km

Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
5km
5km
5km

Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
10km
5km
5km
5km

Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
10km
10km
10km
5km
5km

Szentendre

Pannóniatelep

Pomáz

Szentistvántel
ep

Budakalász,
Lenfonó

Bp. Batthyány térSzentendrei vonal

Budakalász

HÉV DÍJKATEGÓRIA TÁBLÁZAT

Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
15km
10km
10km
10km
5km
5km

5 KM-ES TERMÉK CSAK BÉRLET VAN, JEGYEK ESETÉBEN 5 KM-ES ÉS 10 KM-ES
TÁVOLSÁGRA EGYARÁNT A 10 KM-ES TÁVOLSÁGRA ÉRVÉNYES DÍJTÉTELT KELL
ALKALMAZNI!
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Mogyoród

Szentjakab

Gödöllő,
Erzsébet park

Gödöllő,
Szabadság tér

Gödöllő,
Palotakert

Gödöllő

Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km

Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+15km

Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km

Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km

Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km

Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km

Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km

Bp+5km
Bp vagy
5km

10km
5km
5km
5km
5km

10km
10km
10km
10km
10km
5km

15km
10km
10km
10km
10km
5km
5km

20km
15km
15km
15km
15km
10km
10km
5km

20km
15km
15km
15km
15km
15km
10km
10km
5km

20km
20km
15km
15km
15km
15km
10km
10km
5km
5km

20km
20km
15km
15km
15km
15km
10km
10km
5km
5km
5km

Kistarcsa

Zsófialiget

Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+5km Bp+5km Bp+5km
Bp+10km Bp+10km Bp+10km

Kistarcsa,
kórház

Szilasliget

Ilonatelep
Kistarcsa, kórház
Kistarcsa
Zsófialiget
Kerepes
Szilasliget
Mogyoród
Szentjakab
Gödöllő, Erzsébet park
Gödöllő, Szabadság tér
Gödöllő, Palotakert

Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
5km
Bp+5km

Kerepes

Örs vezér tere
Rákosfalva
Nagyicce
Sashalom
Mátyásföld, repülőtér
Mátyásföld, Imre utca
Mátyásföld alsó
Cinkota
Cinkota alsó
Árpádföld
Szabadságtelep
Csömör

Ilonatelep

Csömör

Örs vezér tere-Csömör
Gödöllői vonal

5km
5km

5km
5km
5km

5km
5km
5km
5km

5 KM-ES TERMÉK CSAK BÉRLET VAN, JEGYEK ESETÉBEN 5 KM-ES ÉS 10 KM-ES TÁVOLSÁGRA EGYARÁNT A 10 KM-ES
TÁVOLSÁGRA ÉRVÉNYES DÍJTÉTELT KELL ALKALMAZNI!
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Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
15km
10km
10km
5km
5km
5km
5km

Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
15km
15km
10km
10km
5km
5km
5km
5km

Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
15km
15km
15km
10km
10km
5km
5km
5km
5km

Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
Bp+20km
20km
20km
20km
15km
15km
10km
10km
10km
10km
10km

Bp+25km
Bp+25km
Bp+25km
Bp+25km
Bp+25km
Bp+25km
Bp+25km
Bp+25km
Bp+25km
25km
25km
25km
20km
20km
15km
15km
15km
15km
10km
5km

Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
30km
25km
25km
20km
20km
20km
15km
15km
15km
15km
10km
5km

Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
30km
30km
25km
25km
20km
20km
20km
20km
15km
15km
10km
5km
5km

5 KM-ES TERMÉK CSAK BÉRLET VAN, JEGYEK ESETÉBEN 5 KM-ES ÉS 10 KM-ES TÁVOLSÁGRA EGYARÁNT A 10 KMES TÁVOLSÁGRA ÉRVÉNYES DÍJTÉTELT KELL ALKALMAZNI!
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Ráckeve

Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
Bp+15km
15km
10km
10km
5km
5km
5km

Angyalisziget

SzigetszentmiklósGyártelep

Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
10km
10km
10km
5km
5km

Horgásztanyák

Szigetszentmiklós
alsó

Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
10km
10km
10km
5km

SzigetszentmártonSzigetújfalu

József Attila-telep

Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
Bp+10km
10km
5km
5km

Szigetcsép

Szigetszentmiklós

Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
Bp+5km
5km
5km

Tököl

Dunaharaszti külső

Budapest, Közvágóhíd Bp+5km
Beöthy utca
Bp+5km
Kén utca
Bp+5km
Timót utca
Bp+5km
Pesterzsébet felső
Bp+5km
Torontál utca
Bp+5km
Soroksár felső
Bp+5km
Soroksár, Hősök tere
Bp+5km
Szent István utca
Bp+5km
Millenniumtelep
5km
Dunaharaszti felső
Dunaharaszti külső
Szigetszentmiklós
József Attila-telep
Szigetszentmiklós alsó
Szigetszentmiklós-Gyártelep
Szigethalom
Szigethalom alsó
Tököl
Szigetcsép
Szigetszentmárton-Szigetújfalu
Horgásztanyák
Angyalisziget

Szigethalom alsó

Dunaharaszti felső

Bp. KözvágóhídRáckevei vonal

Szigethalom

HÉV DÍJKATEGÓRIA TÁBLÁZAT

Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
Bp+30km
30km
30km
30km
25km
25km
25km
20km
20km
20km
20km
15km
10km
5km
5km

