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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló

1990. évi LXXXVII. tv. 7.§-ban foglalt felhatalmazás

alapján Budapest Fôváros Közgyûlése a Budapesti Köz-

lekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továb-

biakban: BKV Zrt.) hatósági árformába tartozó díjait,

mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási fel-

tételeit a következôkben állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések

1. §

(1) A különbözô éves bérletek az év elsô napjától az

adott idôszakot követô elsô hónap 5-én 24 óráig érvénye-

sek. Használatuk igazolványhoz kötött. A teljesárú éves

bérletek csak érvényes általános bérletigazolványban, 

a tanuló éves bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal,

a nyugdíjas éves bérletek csak érvényes nyugdíjas bérlet-

igazolványban használhatók. A kedvezményes éves bér-

letek 12 db, egyenként egy – meghatározott – naptári

hónapra érvényes szelvénybôl álló tömb formájában ke-

rülnek forgalomba. A teljesárú éves bérletek a Volánbusz

Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletigazolványokkal is

használhatók.

(2) A negyedéves bérletek tetszôleges kezdônappal

válthatóak, érvénytartamuk 100 nap. Használatuk igazol-

ványhoz kötött; a teljesárú bérlet csak érvényes általános

bérletigazolványban, a tanuló bérlet csak érvényes diák-

igazolvánnyal, a nyugdíjas bérlet csak érvényes nyugdí-

jas bérletigazolványban használható. A teljesárú negyed-

éves bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ

bérletigazolványokkal is használhatók.

(3) A különbözô havi bérletek (budapesti, környéki,

HÉV) tetszôleges kezdônappal válthatóak, érvénytarta-

muk egy hónap. Az adott hónap adott napjától a

következô hónapnak a kezdônapot megelôzô napjáig

használható, a hónap 1-jei kezdônap esetén a hónap 

utolsó napjáig érvényes. (Például a hónap 10-étôl váltott

bérlet a következô hónap 9-éig érvényes). Használatuk

igazolványhoz kötött: a teljesárú bérletek csak érvényes

általános bérletigazolványban, a tanuló bérletek csak ér-

vényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas, és a mozgáskor-

látozottaknak szóló bérletek csak érvényes nyugdíjas

bérletigazolványban, a kisgyerekeseknek szóló bérletek

csak érvényes kisgyerekes bérletigazolványban használ-

hatók. A teljesárú budapesti havi bérletek a Volánbusz

Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletigazolványokkal is

használhatók.

(4) A kétheti bérletek a feltüntetett nap 0 órától az azt

követô tizenharmadik nap 24 óráig érvényesek. Haszná-

latuk általános bérletigazolványhoz kötött. A teljesárú

kétheti bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-

BKSZ bérletigazolványokkal is használhatók.

(5) A hetijegy a feltüntetett nap 0 órától az azt követô

hatodik nap 24 óráig érvényes. Át nem ruházható, az uta-

zás megkezdése elôtt a tulajdonos köteles nevét a jegyen

nyomtatott betûkkel feltüntetni. 

(6) A háromnapos turistajegy a vásárlásakor a vevô

kérésének megfelelôen feltüntetett kezdô idôponttól (hó-

nap, nap, óra, perc) számított 72 órán át (azaz a vásárlást

követô 3. napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt

idôpontjáig) érvényes.

(7) A napijegy a vásárláskor a vevô kérésének meg-

felelôen feltüntetett kezdô idôponttól (hónap, nap, óra,

perc) számított 24 órán át (azaz a következô napnak 

az érvényesség kezdeteként megjelölt idôpontjáig) ér-

vényes. 

(8) A családi jegy (2 napos) a vásárlásakor a vevô ké-

résének megfelelôen feltüntetett kezdô idôponttól (hó-

nap, nap, óra, perc) számított 48 órán át (azaz a vásárlást

követô 2. napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt

idôpontjáig érvényes). A családi jegyet 1 vagy 2 felnôtt

(18 éven felüli személy), legalább 1, de legfeljebb 7 fô,

14 év alatti gyermekkel együtt, egy kocsiban történô uta-

zásnál veheti igénybe. A gyermekek 14 éves korig, közü-

lük az iskolások érvényes diákigazolvánnyal, külföldi ta-

nulók esetében diákigazolvánnyal, vagy ha azzal nem

rendelkeznek, útlevéllel használhatják. Iskolás kor alatti

gyermekek esetében igazolás nem szükséges.

(9) A (6)–(8) bekezdésben szereplô jegyfajták eseté-

ben az érvényességi idôn belül megkezdett utazás akkor

is befejezhetô, ha a jegy közben lejár. 

(10) A kedvezményes csoportos tanulójegy a feltün-

tetett nap 0 órától 24 óráig érvényes. A jegyet legalább
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10, legfeljebb 40 tanuló és legfeljebb 2 fô kísérô egy 

kocsiban együtt utazva használhatja. A tanulóknak ren-

delkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, melyet

ellenôrzéskor fel kell mutatni. A kedvezményes csopor-

tos tanulójegyet az iskola kétpéldányos írásos megren-

delôje alapján átutalással, készpénzes vagy bankkártyás

fizetéssel egyenlítheti ki, és a BKV Zrt. kijelölt bérlet-

pénztáraiban veheti át. 

(11) A kerékpárbérlet a Budapesten érvényes kedvez-

ményes éves, negyedéves és havi bérletek, valamint a

HÉV-bérletek teljesárú és kedvezményes változataihoz

matrica formájában vásárolható meg. A kerékpárbérlet-

nek havi változata van, negyedéves bérletnél kerékpár-

bérletként három darab havi matricát kell felragasztani.

A matrica a bérlet vásárlásától függetlenül, utólag is

megvásárolható, de azt a pénztárosnak kell a szelvényre

ragasztani. Az utólag vásárolt kerékpárbérlet-matrica 

érvényessége is csak a bérletszelvény lejáratának idô-

pontjáig tart. Negyedéves bérlet esetén a már letelt hónap

után nem, de a megkezdett és még hátralévô hónapra 

kerül kerékpárbérlet-matrica kiadásra. Negyedéves bérlet

cseréjénél is hasonlóan kell eljárni. Kerékpár szállítására

csak a BKV Zrt. arra kijelölt és piktogrammal megjelölt

jármûvein jogosít. A kerékpárbérlet a közigazgatási ha-

tártól függetlenül az adott járatok teljes vonalhosszán ér-

vényes. Nem vásárolható kerékpárbérlet a havi áras éves

bérletekhez, kétheti bérletekhez és mozgáskorlátozottak-

nak szóló bérletekhez. 

(12) A kedvezményes éves bérletekhez havonta egy

kerékpárbérlet vásárolható, melyet az adott hónapra szóló

szelvényre kell felragasztani. Idôbeli érvényessége meg-

egyezik azon bérletszelvényével, amelyre felragasztották.

(13) Díjmentes utazásra jogosultak számára a kerék-

párbérletet az erre a célra szolgáló füzetbe kell a pénztá-

rosnak felragasztani, feltüntetve mellette annak az érvé-

nyességét, amely az utas által megjelölt kezdônaptól egy

hónapig tart. A matricák csak a füzetben feltüntetett 

sorszámú, a tulajdonosát ingyenes utazásra jogosító ok-

mánnyal együtt érvényesek kerékpár szállítására a BKV

Zrt. arra kijelölt és piktogrammal megjelölt jármûvein. 

A füzet érvényessége 1 év, de az utolsónak felragasztott

matrica a mellé írt érvényességi idô végéig használható

jogszerûen, függetlenül a füzet lejáratától.

(14) A (2)–(8), valamint a (10), (11), és (13) bekez-

désben szereplô bérlet- és jegyfajták elôvételben is meg-

válthatóak, az érvényességet vásárláskor a pénztáros tün-

teti fel a szelvényen, vagy füzeten. Ezen jegy- és bérlet-

fajták közül azokat, amelyek érvényességi ideje részben

vagy egészben 2010. évre, vagy késôbbi idôpontra esik,

elôvételben csak az érvényesség kezdônapja elôtt legfel-

jebb 30 nappal lehet értékesíteni, de legkésôbb 2009. de-

cember 31-ei utolsó kezdôdátummal adható ki. A (11) és

(12) bekezdésben szereplô kerékpárbérletet a hozzá kap-

csolódó bérletszelvényre vonatkozó elôírások szerint le-

het elôvételben megváltani. A jegyek és bérletek vissza-

menôleges kezdônappal nem adhatók ki.

(15) A vonaljegy érvényes egy utazásra, átszállás nél-

kül, bélyegzôs készülékkel történô érvényesítés esetén a

kezeléstôl számított 60 percig. A vonaljegy az érvényes-

ség idôtartama alatt a metróhálózaton belül – ideértve a

földalatti vasutat is – átszállásra is jogosít. A vonaljegy

az éjszakai járatokon 90 percig érvényes.

A helyszínen váltott vonaljegy érvényessége azonos a

vonaljegynél feltüntetettekkel. Váltható a jármûvön (ahol

erre lehetôség van), vagy az utazási jogosultságot

ellenôrzô személyzettôl. 

(16) Az átszállójegy érvényes egy utazásra, egy át-

szállással, az utazás kezdôpontjától, illetve az átszállás

helyétôl távolodó irányban. A jegyet minden felszállás-

kor kezelni kell, elsô alkalommal az egyik, második al-

kalommal a másik végén található számkockáknál, kivé-

ve a metróhálózaton belüli (ideértve a földalatti vasutat

is) átszállásokat. Ha az érvényesítés bélyegzôs készülék-

kel történik, az elsô kezeléstôl számított 90 percig, ezen

belül a második kezeléstôl számítva 60 percig, jogosít

utazásra. Ha a második kezelés a metróhálózatba való

belépéskor történt, az érvényesség minden esetben a be-

lépés idôpontjától számított 60 percig tart, még akkor is,

ha ez az elsô kezeléstôl számított 90 percet meghaladja.

Az átszállójegy az éjszakai járatokon is érvényes. Abban

az esetben, ha a második kezelés az éjszakai járatra való

felszálláskor bélyegzôs készülékkel történt, az érvényes-

ség minden esetben a második kezelés idôpontjától szá-

mított 90 percig tart, függetlenül az elsô kezeléstôl. 

A második kezelés idôpontja azonban egyik esetben sem

lehet késôbbi, mint az elsô kezeléstôl számított 90 perc.

(17) A metrószakaszjegy érvényes a metrón és a föld-

alatti vasúton egy utazásra, az utazás kezdôpontjától távo-

lodó irányban összesen legfeljebb 3 megálló távolságra, 

a kezeléstôl számított 30 percig. A metróhálózaton belül

– ideértve a földalatti vasutat is – átszállásra is jogosít.

(18) A gyûjtôjegyek 10 db vonaljegyet tartalmaznak.

Érvényességük azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel.

A tömb vásárlás után szétbontható, a borító megôrzése

nem kötelezô. A gyûjtôjegyek jegydarabonkénti árusítá-

sa tilos. A gyûjtôjegy érvényes az éjszakai járatokra is a

vonaljegynél megadott feltételekkel.

(19) A környéki vonaljegyek érvényesek a Budapest

közigazgatási határát átlépô, vagy csak azon kívül

közlekedô autóbuszjáratoknak a közigazgatási határon

kívüli szakaszain, egy utazásra, átszállás nélkül. Bélyeg-

zôs készülékkel történô érvényesítés esetén a kezeléstôl

számított 60 percig érvényes. A környéki vonaljegyek 

érvényesek a környéki éjszakai járatokra is.
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(20) A mobil 60–90 jegy érvényessége a megrendelés

idôpontjától függ. A hétköznap (munkanap) 4:30-tól

21:30-ig megrendelt jegyek 60 percig, az ezen kívüli

idôszakban megrendeltek 90 percig jogosítanak korlátlan

számú utazásra. Az utas az alkalmazott technológiától

függô visszaigazolást kap. Az érvényességi idô lejáratát

a mobil 60-90 jegy tartalmazza. A jegynek az ellenôrzés

idôpontjában érvényesnek kell lennie. Pótdíjazást von

maga után, ha a jegy lejárt, illetve az, ha a jegy érvényes-

sége nem ellenôrizhetô. A megrendelés során felmerülô

díjak – a viteldíjon felül – az utast terhelik. Egy mobil-

készülék több utas mobil jegyének megvásárlására is fel-

használható. Ebben az esetben a jegyek érvényességéhez

az szükséges, hogy együtt, egy kocsiban utazzanak és az

utazás, illetve az ellenôrzés idején mindegyik jegy érvé-

nyes legyen.

A mobil 60–90 jegyet Magyarországon üzemképes és

a mobiltelefonos jegyvásárlási szolgáltatás igénybevéte-

lére alkalmas mobiltelefonnal rendelkezô utasok vehetik

igénybe. A mobil 60–90 jegy részletes vásárlási és hasz-

nálati feltételeit és ellenôrzési módozatait a BKV Zrt. kö-

teles az „Utazási feltételek” között közzétenni.

(21) A City jegy érvényes a Centrum busz járaton. 

A jegy elôvételben nem, csak a járaton váltható meg.

(22) A közösségi közlekedés jármûvein utazást meg-

kezdeni – a 9. § (1) c) pontjában foglaltak kivételével –

csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet. Az utas és a

szolgáltató között ráutaló magatartás alapján is szerzôdés

jön létre. Ezért, ha az utas a szerzôdési feltételeket nem

tartja be, vagy díjfizetés nélküli utazik, és ellenôrzés 

esetén a helyszínen nem egyenlíti ki a pótdíjat, köteles

arcképes igazolványt, vagy egyéb arcképes azonosító

okmányt bemutatni. Ráutaló magatartásnak a jármûre

történô felszállás, vagy a peronzár átlépése minôsül.

(23) A (15)–(18) bekezdésben felsorolt jegyeket a

metrón, a földalatti vasúton és a HÉV olyan állomásain

és megállóhelyein, ahol a peronzár vonal fel van festve,

az utazás megkezdése elôtt, a többi közlekedési eszkö-

zön a felszállás után a jegykezelô készülékkel kell érvé-

nyesíteni. Vonal-, gyûjtô-, helyszínen váltott vonal-, 

átszálló- vagy metrószakaszjeggyel történô utazás esetén

a metróhálózaton belüli átszállásnál nem kell új jegyet 

érvényesíteni. A (19) bekezdésben szereplô környéki 

vonaljegyeket felszállás után kell érvényesíteni.

(24) A metrón, a földalatti vasúton és a HÉV azon 

állomásain és megállóiban, ahol peronzár vonal van fel-

festve, az utazás megkezdésének a felfestett bejárati, 

befejezésének a kijárati peronzár vonal átlépése minôsül.

(25) A HÉV azon állomásain és megállóiban, ahol 

peronzár vonal van felfestve, a jegykezelés jegykezelô

készülékkel vagy a személyzet által lehetséges.

2. §

(1) A kutyaszállítás díja a kutya méretétôl függetlenül

azonos az adott távolságra érvényes teljesárú menetdíj-

jal, az elôvárosi vasút (HÉV) vonalain a vonaljegy vagy

a gyûjtôjegy a vonal teljes hosszára érvényes. Díjmentes

a kutya szállítása, ha az a kézipoggyász megengedett 

méretét meg nem haladó, állatok utaztatására alkalmas

eszközben történik.

(2) A kutya számára csak teljesárú bérlet váltható. 

A bérletet általános bérletigazolványban kell használni,

az arckép helyén „EB” felirattal, az általános bérletekre

vonatkozó szabályok szerint.

(3) A vakvezetô, a mozgáskorlátozottakat segítô és a

rendôrségi kutya szállítása díjtalan.

3. §

(1) A bérletigazolványok kiállítási díja 250 Ft. A bér-

letigazolvány rovatait az utas köteles megfelelôen kitöl-

teni. A teljesárú bérletigazolvány érvényessége 10 évig,

a nyugdíjas bérletigazolvány érvényessége a rajta feltün-

tetett idôpontig, de legfeljebb szintén 10 évig terjed. 

A bérletigazolványok kiváltásához egy darab 1 évnél nem

régebbi, sima hátterû – más célra még nem használt –

3,5×4,5 cm-es, jó minôségû igazolványkép szükséges,

mely készülhet nyomtatóval is fotópapírra. A képen más

személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek).

(2) A bérletigazolványt ki kell cserélni, ha

– az arcképrôl a tulajdonos kétségtelenül nem ismer-

hetô fel,

– a bérletigazolvány oly mértékben megrongálódott,

hogy érvényességét és a használat jogosságát meg-

állapítani nem lehet

– érvényessége lejárt.

(3) A bérletszelvényre a bérletigazolvány vagy diák-

igazolvány sorszámát, díjmentes utazásra jogosultak 

kerékpárbérlet-füzetébe a díjmentes utazásra jogosító

okmány számát az elsô utazás megkezdése elôtt tintával

olvashatóan rá kell vezetni. A hibás, elrontott sorszámot

javítani nem szabad, a bérletszelvényt a BKV Zrt. pénz-

táraiban 250 Ft kezelési díj ellenében ki kell cseréltetni.

A kedvezményes éves bérletek esetében a kezelési díj

500 Ft, a cseréhez a bérlettömb borítóját és a még fel

nem használt havi szelvényeket is vissza kell hozni. 

A díjmentes utazásra jogosultak kerékpárbérlet-füzetét

hibás, elrontott sorszám, vagy megrongálódás esetén cse-

rélni kell. Ekkor a kezelési díjat füzetenként egyszer kell

megfizetni, ha pedig a füzetben nincs felhasználható

matrica, akkor új füzetet kell kiállítani.

(4) A bérletek, a napi-, a turista-, a heti-, a családi je-

gyek és a kedvezményes csoportos tanulójegy csak érvé-
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nyességük kezdete elôtt válthatóak vissza a BKV Zrt.

pénztáraiban 250 Ft kezelési díj ellenében. HÉV jegyek-

nél csak az elôvételben megváltottak esetében és az érvé-

nyesség kezdete elôtt van lehetôség visszaváltásra abban

az estben, ha visszaváltási értéke a 250 Ft-os kezelési dí-

jat meghaladja. Ugyancsak 250 Ft az elrontott vagy meg-

rongálódott bérletszelvény kicserélésének díja.

(5) A havi árral rendelkezô, évre szóló bérlet évközben

is megvásárolható és visszaváltható. Vásárlás esetén a már

megkezdett hónapra esô havi árat ki kell fizetni, visszavál-

tás esetén csak a meg nem kezdett hónapra esô árat kell

visszatéríteni 250 Ft-os kezelési díj levonása mellett.

(6) A teljes évre megvásárolható, kedvezményes éves

bérlet az érvényesség kezdete elôtt sem váltható vissza.

(7) A kerékpárbérlet önmagában nem visszaváltható.

Amennyiben a bérletszelvényre, amelyre felragasztották,

fennállnak a visszaváltás vagy csere feltételei, azzal

együtt a kerékpárbérlet is visszaváltható. Ilyen esetben a

kezelési díjat a kerékpáros bérlet esetében a matricák

számától függetlenül csak egyszer (250 Ft) kell megfi-

zetni. Ezen felül a bérlet típusának megfelelô (kedvez-

ményes éves bérlet esetén 500 Ft, havi bérletek esetében

250 Ft) kezelési díj is fizetendô. A díjmentes utazásra

jogosultak esetében a kerékpárbérlet visszaváltásakor a

kezelési díjat füzetenként egyszer kell felszámítani, füg-

getlenül a matricák számától.

(8) A vonal-, metrószakasz-, átszálló-, gyûjtô-, kör-

nyéki, mobil 60–90 és helyszínen váltott vonaljegyek

vissza nem válthatóak.

(9) Az elveszett jegyeket és bérleteket a BKV Zrt.

nem pótolja.

4. §

(1) A helyi közösségi közlekedési eszközökön minden

utas legfeljebb 2 db, egyenként 40×50×80 cm vagy

200×20×20 cm méretet meg nem haladó, egy személy

által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó ké-

zipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg

facsemetét, 1 db gyermekkocsit, valamint 1 kutyát szál-

líthat díjmentesen. A kutyaszállításra vonatkozó díjmen-

tesség csak akkor vehetô igénybe, ha az a kézipoggyász

megengedett méretét meg nem haladó, állatok utaztatá-

sára alkalmas eszközben történik.

(2) A HÉV vonalain az (1) bekezdésben felsorolt

méreteket meghaladó (túlméretes), de legfeljebb 1 db

100×100×200 cm méretet meg nem haladó tárgy (cso-

mag) – megfelelôen becsomagolva – a jármûvek

megfelelô piktogrammal jelölt peronján díjfizetés ellené-

ben szállítható. A díj mértéke a távolság alapján számí-

tott teljesárú menetdíjjal azonos.

(3) Kerékpár csak díjfizetés ellenében szállítható azo-

kon a közösségi közlekedési jármûveken, amelyeknél a

kerékpár szállítására utaló jelzés kívülrôl jól láthatóan el-

helyezésre került. Az ilyen jelzés nélküli jármûveken ke-

rékpár szállítása tilos. A kerékpár szállításáért egy vonal-

jegyet vagy egy gyûjtôjegyet kell kezelni, amelyek a

HÉV esetében az adott vonal teljes hosszára érvényesek, 

(4) Kerékpárbérlet vásárolható az 1. § (11)–(13) be-

kezdés szerint az ott meghatározott bérletszelvényekhez,

illetve díjmentes utazásra jogosító okmányhoz az ott leírt

módon. A kerékpárbérlet a kerékpár szállítására kijelölt

vonalak teljes hosszára érvényes. A kerékpárbérlet mat-

rica formájában kerül forgalomba, amelyet a bérletszel-

vényre, vagy füzetre kell felragasztani.

(5) Amennyiben az utas budapesti bérlettel és HÉV-

bérlettel is rendelkezik, elegendô egy kerékpárbérletet

vásárolnia, s annak matricája bármelyik bérletre felra-

gasztható. Amennyiben az utas csak az egyik fajta bérlet-

tel, és az arra ragasztott kerékpárbérlettel rendelkezik, a

közigazgatási határ átlépéséhez csak saját maga számára

kell megfelelô jeggyel rendelkeznie, vagy jegyet váltania.

5. §

(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô

Részvénytársaság jogosult a viteldíj lerovását és az uta-

zási feltételek – amelyeket a társaság köteles közzétenni –

betartását ellenôrizni. A viteldíj megfizetésének és a ked-

vezmények jogos igénybevételének ellenôrzése érdeké-

ben az utasnak a jegyet, bérletet és a bérletigazolványt,

diákigazolványt a társaság által arra feljogosított sze-

mélynek ellenôrzés céljából fel kell mutatni, kérésre át

kell adni. Az ingyenes utazásra jogosító okmányt

ellenôrzéskor fel kell mutatni. A HÉV-en és a környéki

járatokon kedvezmények igénybevételének jogosságát

nem a jegy vagy bérlet megváltásakor, hanem az

ellenôrzéskor kell igazolni.

(2) A BKV Zrt. az ellenôrzési és pótdíjazási tevékeny-

séggel rajta kívül álló felet is megbízhat.

(3) Az ellenôrzésre feljogosított személyek civilben és

egyenruhában egyaránt ellenôrizhetnek. Az ellenôrzésre

karszalag, ezen felül a ruházaton elhelyezett, arcképpel

és azonosító számmal ellátott kitûzô jogosítja fel ôket.

(4) A BKV Zrt. ellenôrzésre feljogosított dolgozói 

jogosultak a bérletigazolvány, díjmentes utazásra jogo-

sultak kerékpárbérletéhez kiadott füzet és/vagy az érték-

szelvény, illetve a jegy elismervény ellenében történô 

bevonására, ha

– az hamisítvány, illetve átírással vagy egyéb módon

azt meghamisították,

– a bérlet értékszelvényre ráírt bérletigazolvány vagy

diákigazolvány sorszám, illetve a díjmentes utazás-
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ra jogosító okmánynak a kerékpárbérlethez kiadott

füzetre írt sorszáma javított, illetve nem a 3. § (3) be-

kezdés elôírásai szerinti,

– az arcképet kicserélték, illetôleg megmásították,

– az arcképrôl a tulajdonos kétségtelenül nem ismer-

hetô fel,

– a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvé-

nyességét és a használat jogosságát megállapítani

nem lehet,

– az értékszelvényre írt szám a bérletigazolvány vagy

diákigazolvány sorszámával nem egyezik,

– ha azzal nem a tulajdonosa utazik,

– jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gya-

núja merül fel.

(5) 12 000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki

– jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási

igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve vala-

milyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,

– olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal, útiokmán-

nyal kísérli meg az utazást, amelyhez tartozó érték-

szelvényre, kerékpárbérletekhez kiadott füzetre a

bérletigazolvány, diákigazolvány, egyéb okmány

sorszáma nincs ráírva, vagy a ráírás nem a 3. § 

(3) bekezdés elôírása szerinti, vagy a bérletigazol-

vány vagy diákigazolvány nincs kitöltve, illetve

érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs rá-

bélyegezve,

– más nevére szóló hetijeggyel utazik,

– kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az elôírt

díj fizetése nélkül szállít, vagy a megváltható je-

gyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérlet mat-

ricáját átragasztja,

– kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan jármûvön

szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett,

– csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes

tárgyként nem szállítható tárgyat visz a jármûvön,

– saját maga vagy az általa szállított kézipoggyász,

túlméretes tárgy vagy élô állat bepiszkítja a jármûvet,

– a vészjelzôt indokolatlanul mûködésbe hozza,

– az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

(6) A 12 000 Ft pótdíj helyszíni kiegyenlítése esetén

annak összege 6000 Ft-ra mérséklôdik. Helyszíni ki-

egyenlítésnek tekintendô a pótdíj jegyellenôrnél történô

megfizetése, melyrôl a jegyellenôr pótdíjelismervényt

köteles adni, továbbá a pótdíjazást követô 2 munkanapon

belül, a társaság által kijelölt helyen történô megfizetés,

melyrôl bevételi pénztárbizonylatot állítanak ki. Ameny-

nyiben a pótdíjazás során a jegyellenôr a bérletszelvényt

és/vagy bérletigazolványt, kerékpárbérlet-füzetet bevon-

ja, abban az esetben a bérletbemutatásra, illetve utólagos

helyszíni pótdíj 2 munkanapon belüli megfizetésére

nincs lehetôség.

(7) Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem

rendezi, a jegyellenôr pótdíjfolyamati eljárást kezdemé-

nyez. Ennek során megkéri az utastól a pótdíjazáshoz

szükséges természetes személyazonosító adatokat (név,

anyja neve, születési hely és idô), valamint lakcímét.

Ezek alapján adatfelvételi lapot állít ki. A pótdíj

összegérôl csekket ad át, amelynek átvételét, illetve a

személyi adatai közlésének elismerését az utas aláírásá-

val igazolja. Az utas részérôl az aláírás megtagadása nem

mentesít a pótdíjazás következményei alól.

(8) Abban az esetben, ha az utas a személyi adatainak

közlését megtagadja, illetve a (4) bekezdésben szabályo-

zott esetekben a bérletigazolványt és/vagy az értékszel-

vényt, illetve a jegyet felszólítás ellenére nem adja át,

lehetôség van a helyszínen rendôri segítséget kérni.

(9) 12 000 Ft késedelmi díjat és 500 Ft eljárási díjat

köteles fizetni – az (5) bekezdésben meghatározott pótdí-

jon felül –, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

(10) Amennyiben az utas olyan arcképes bérlettel,

vagy diákigazolvánnyal használható tanulóbérlettel ren-

delkezik, amelyik szelvény a pótdíjazás napján érvényes,

de azt a jegyellenôrzésnél felmutatni nem tudta, a pótdí-

jazástól számított 8 naptári napon belül a társaság által

kijelölt helyen a bérlet bemutatása esetén a pótdíjfolya-

mat 3000 Ft bérletbemutatási díj ellenében megszûnik. 

A bérletbemutatás lehetôségével naptári évenként legfel-

jebb két alkalommal élhet az utas, amennyiben nincs ren-

dezetlen pótdíjtartozása. A kedvezményes éves bérletek

tulajdonosaira az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik,

továbbá bérletbemutatáskor elegendô a pótdíjazás napjá-

ra érvényes bérletszelvényt bemutatni. Kutyabérlet ese-

tében bérletbemutatásra nincs lehetôség. Ha az utas

ellenôrzésnél érvényes bérletet, vagy díjmentes utazásra

jogosító okmányt mutat fel, de a szállított kerékpárra

nem fizetett viteldíjat, kerékpárbérlet utólagos bemutatá-

sára nincsen mód.

(11) Amennyiben az utas a vonatkozó kormányren-

delet alapján ingyenes utazásra jogosult, de jegyellen-

ôrzéskor azt nem tudja igazolni, a pótdíjazástól számított

8 naptári napon belül a társaság által kijelölt helyen a 

jogosultságot igazoló iratok bemutatása esetén a pótdíj-

folyamat 3000 Ft bérletbemutatási díj ellenében meg-

szûnik. A lehetôséggel naptári évenként legfeljebb két 

alkalommal élhet az utas, amennyiben korábbról nincs

rendezetlen pótdíjtartozása.

(12) Ha az utas a pótdíj megfizetését és személyi ada-

tainak megadását egyaránt megtagadja, illetve az utazási

feltételekben rögzítetteket nem tartja be, a jegyellenôr

rendôri intézkedést kérhet és/vagy az utast felszólíthatja

a közösségi közlekedési jármû, vagy a metróállomás el-

hagyására.
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6. §

(1) Az utazási kedvezmények körét – a mozgáskorlá-

tozottaknak és a kisgyerekeseknek szóló havi bérlet kivé-

telével – a közforgalmú személyszállítási utazási ked-

vezményekrôl szóló kormányrendelet tartalmazza.

(2) Mozgáskorlátozottaknak szóló havi bérlet igény-

bevételére jogosult az, a súlyos mozgáskorlátozott sze-

mélyek közlekedési kedvezményeirôl szóló 164/1995.

(XII. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti súlyos

mozgáskorlátozott, akinek a 164/1995. (XII. 7.) Korm.

rendelet 2., vagy 3. sz. melléklete szerint kiadott orvosi

szakvéleményben a közlekedôképességi minôsítése leg-

alább 7 pont, és állapota a szakvéleményben véglegesnek

minôsített.

(3) A kisgyerekeseknek szóló havi bérlet igénybevé-

telére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány

szerint budapesti lakcímmel rendelkezô személy, aki

gyermekgondozási segély (GYES) vagy gyermekneve-

lési támogatás (GYET) folyósításában részesül.

(4) A kisgyerekeseknek szóló bérletre való jogosultsá-

got a (3) bekezdésben felsorolt juttatásokról a kifizetô-

helytôl kapott eredeti igazolás vagy megállapító határozat

bemutatásával lehet igazolni, amely nem lehet 6 hónap-

nál régebbi. A BKV Zrt. által kijelölt helyeken a jogosul-

tak számára „kisgyerekes” bérletigazolványt állítanak ki,

amelynek érvényessége egy évig, de legfeljebb a juttatás

folyósításának idôtartamáig tart. Az igazolvány a lejárat-

kor a jogosultság fennállása esetén meghosszabbítható,

amelyhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges. 

A meghosszabbított érvényesség is legfeljebb a juttatás

folyósításának idôtartamáig terjedhet. A „kisgyerekes”

bérletigazolvány kiállításának díja a többi bérletigazol-

ványéval megegyezôen 250 Ft.

(5) A „kisgyerekes” bérletigazolvány annak lejárata

után, ha az abban használt kisgyerekeseknek szóló bér-

letszelvény érvényességének kezdônapja a bérletigazol-

vány lejárati dátumánál korábbi vagy legfeljebb azzal

azonos, a bérletszelvény érvényességének végéig még

jogszerûen használható.

(6) A BKV Zrt. – üzletpolitikájának megfelelôen – az

e rendeletben meghatározott kedvezmények és legmaga-

sabb hatósági árak keretein belül egyéb díjkedvezménye-

ket is nyújthat.

II.
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô 

Részvénytársaság járatain
Budapest közigazgatási határán belül történô

helyi utazásért fizetendô díjak

7. §

(1) Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút,

metró, fogaskerekû járatainak teljes hosszán, valamint az

elôvárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vo-

nalszakaszain:

a) egy utazásra érvényes vonaljegy, ára 300 Ft  

b) jármûvezetônél, az utazási jogosultságot 

ellenôrzô személyzettôl vagy a jármûvön 

elhelyezett jegyeladó gépbôl váltott helyszí-
nen váltott vonaljegy, ára 400 Ft  

c) egyszeres átszállójegy, ára 470 Ft  

d) tíz utazásra jogosító 10 darabos gyûjtôjegy,
ára 2700 Ft  

e) mobil 60–90 jegy, ára 499 Ft  

f) napijegy, ára 1550 Ft  

g) három naptári napra érvényes turistajegy,
ára 3850 Ft  

h) hét naptári napra érvényes hetijegy, ára 4600 Ft  

i) családi jegy (2 napos), ára 2200 Ft  

j) kedvezményes csoportos tanulójegy,
ára egy fôre 300 Ft  

(2) A metró és földalatti vasút vonalain:

metrószakaszjegy, ára 250 Ft  

(3) A Centrum busz járaton:

City jegy, ára 3750 Ft  

(4) A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fo-

gaskerekû vonalain, valamint az elôvárosi vasút (HÉV)

és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli vo-

nalszakaszain (az autóbusz szakaszhatárok a 2. sz. mel-

lékletben szerepelnek), valamint – külön jogszabályok

alapján – az országos közforgalmú vasutak kijelölt vona-

tainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak

Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain is

érvényesek:

a) tizennégy naptári napra érvényes arcképes

összvonalas kétheti Budapest bérlet, ára 6200 Ft  

b) arcképes összvonalas havi Budapest
bérlet, ára 9400 Ft  

c) évre szóló arcképes összvonalas (vissza-

váltható) éves Budapest bérlet, havi ára 9400 Ft  

d) teljes évre megvásárolt, vissza nem 

váltható arcképes kedvezményes éves 
Budapest bérlet, ára 103 400 Ft  
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e) teljes évre megvásárolt, vissza nem 

váltható arcképes kedvezményes éves 
Budapest bérlet tanulóknak, ára 40 700 Ft  

f) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható

arcképes kedvezményes éves Budapest 
bérlet nyugdíjasoknak, ára 40 700 Ft

g) arcképes összvonalas havi Budapest bérlet
tanulóknak, ára 3 700 Ft  

h) évre szóló arcképes összvonalas (vissza-

váltható) éves Budapest bérlet tanulók-
nak, havi ára 3 700 Ft  

i) arcképes összvonalas havi Budapest bérlet
nyugdíjasoknak, ára 3 700 Ft  

j) évre szóló arcképes összvonalas (vissza-

váltható) éves Budapest bérlet nyugdíja-
soknak, havi ára 3 700 Ft  

k) arcképes összvonalas havi Budapest bérlet
mozgáskorlátozottaknak, ára 8 350 Ft  

l) arcképes összvonalas havi Budapest 
bérlet kisgyerekeseknek, ára 3 700 Ft  

m) havi kerékpárbérlet (a BKV Zrt. 

kerékpár szállítására kijelölt vonalainak 

teljes hosszára), ára 500 Ft  

n) arcképes összvonalas negyedéves
Budapest bérlet, ára 28 200 Ft  

o) arcképes összvonalas negyedéves 
Budapest bérlet tanulóknak, ára 11 100 Ft  

p) arcképes összvonalas negyedéves 
Budapest bérlet nyugdíjasoknak, ára 11 100 Ft  

(5) A (4) bekezdésekben a BKV Zrt. Budapest köz-

igazgatási határát átlépô autóbuszvonalai esetében a 

közigazgatási határon belüli vonalszakaszok a 2. sz. mel-

lékletben szerepelnek. Ezen járatok közigazgatási hatá-

ron kívüli vonalszakaszainak táblázata a 3. sz. mellékle-

tekben található.

(6) A bérletek tekintetében az országos közforgalmú

vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbusz vo-

nalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási hatá- 

rán belüli vonalszakaszain a budapesti végállomás és a

Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megálló-

hely közötti szakaszok értendôk. Ezek megállapítása a

belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személy-

szállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt

belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló,

mindenkor hatályos miniszteri rendelet szerint történik.

(7) A bérlet nélküli, illetve érvénytelen bérlettel történô

utazás esetén fizetendô pótdíjat helyi utazás esetén e ren-

delet 5. §-a, országos közforgalmú vasúti és a helyközi 

(távolsági) autóbusz utazás során a belföldi közforgalmú

menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi 

(távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-okta-

tási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjá-

ratok legmagasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos mi-

niszteri rendelet szerint kell kiszabni, illetve megfizetni.

III.
A Budapesti Közlekedési 

Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
Budapest közigazgatási határát átlépô, 

vagy csak azon kívül közlekedô
autóbuszjáratainak viteldíja

8. §

(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô

Részvénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépô,

vagy csak azon kívül közlekedô viszonylatainak a fôvá-

ros közigazgatási határán kívüli szakaszán jeggyel, kör-

nyéki vonaljeggyel vagy környéki bérlettel lehet utazni.

Ez alól kivételt képeznek a 38, 87, 87A, 92, 104, 104A,

113, 126, 138, 187, 200E és a 938 jelzésû járatok, ame-

lyeken a Budapest határán belüli díjszabás a vonal teljes

hosszán érvényes (I. és II. fejezet).

(2) A környéki díjszabásúnak minôsülô viszonylato-

kat a BKV Zrt. a menetrendben, a hirdetményeken és a

megállóhelyi tájékoztató táblákon külön megjelöli.

(3) A környéki vonaljegyek a járatok Budapesten kí-

vüli vonalszakaszain a Budapest határán belüli elsô meg-

állóig, a többi jegyfajta a járatok teljes hosszán való uta-

zásra érvényesek. Akik a közforgalmú személyszállítási

kedvezményekrôl szóló kormányrendelet alapján jogo-

sultak, kedvezményes környéki vonaljegyet válthatnak.

A környéki vonaljegyek a környéki éjszakai járatokra is

érvényesek.

(4) A környéki vonaljegy és a környéki kedvezményes

vonaljegyek árait a belföldi közforgalmú menetrend sze-

rinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autó-

busz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmé-

nyek által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-

magasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri

rendelet tartalmazza.

A környéki

a) 5 km-es vonaljegy érvényes a Budapesten kívül

közlekedô bármely viszonylaton a Budapesten be-

lüli elsô megállóig Törökbálint kivételével.

b) 10 km-es vonaljegy érvényes a Budapesten kívül

közlekedô bármely viszonylaton a Budapesten be-

lüli elsô megállóig.

A környéki 5 és 10 km-es vonaljegyek érvényességi

határai megegyeznek az 5 és 10 km-es bérletekével, rész-

letesen a 3/a. és 3/b. sz. mellékletben találhatóak.

(5) A járatokra bárki válthat környéki helyi, környéki

5 vagy 10 km-es bérletet, mindazok pedig, akik a közfor-

galmú személyszállítási kedvezményekrôl szóló kor-

mányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes bérletet

válthatnak, illetve díjmentesen utazhatnak.
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a) Arcképes környéki helyi bérlet váltható a fôváros

közigazgatási határán kívül levô azon településekre,

amelyeken a BKV Zrt. autóbuszjáratai közlekednek. Ér-

vényes a külsô településen, az 1. számú mellékletben

szereplô határok között.

A környéki helyi bérletek havi árai a következôk (Ft):

b) A környéki 5 km-es bérlet érvényes a feltüntetett

település és Budapest között a Budapesten belüli elsô

megállóig a BKV Zrt. autóbuszjárataira a 3/a. számú

melléklet szerinti szakaszokon. Környéki 5 km-es bérlet

Törökbálintra nem váltható!

c) A környéki 10 km-es bérlet érvényes a BKV Zrt.

Törökbálintra és Budaörsre közlekedô autóbuszjárataira,

a Budapesten belüli elsô megállóig, a 3/b. számú mellék-

let szerint.

d) A környéki helyközi bérletek és a környéki kedvez-

ményes helyközi bérletek árait a belföldi közforgalmú

menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi

(távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-

oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz

különjáratok legmagasabb díjairól szóló, mindenkor ha-

tályos miniszteri rendelet tartalmazza.

e) A környéki 5 és 10 km-es bérletek díjából a mun-

kába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrôl szóló

külön jogszabály alapján a munkáltató 80%-ot köteles

megtéríteni.

f) A környéki helyi bérlethez az e) pont szerinti mun-

káltatói hozzájárulás nem vehetô igénybe. A fôváros

közigazgatási határán kívüli településeknél a környéki

helyi bérletek érvényességét jelentô szakaszhatárok rész-

letezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(6) a) A fôváros közigazgatási határán belül érvényes

bérlet Budapest közigazgatási határáig használható fel

utazásra, a pontos szakaszhatárok a 2. sz. mellékletben

szerepelnek. Aki ilyen bérlettel rendelkezik, de a köz-

igazgatási határon kívüli szakaszra érvényes bérlete

nincs, útját egy vonal-, gyûjtô-, átszálló-, helyszíni-, kör-

nyéki vonal- vagy mobil 60–90 jegy érvényesítésével

folytathatja.

b) A fôváros közigazgatási határáig érvényes környé-

ki 5 és 10 km-es autóbuszbérlet Budapesten belül a köz-

igazgatási határt követô elsô megállóig, a környéki helyi

bérlet a település határáig használható fel utazásra. Aki

ilyen bérlettel rendelkezik, de Budapest közigazgatási

határán belüli szakaszra érvényes bérlete nincs, útját bár-

mely, a BKV Zrt. járataira a közigazgatási határon belül

érvényes jeggyel folytathatja, kivéve a metrószakaszje-

gyet, melyet csak metrón való utazáshoz lehet használni.

A környéki helyi bérletek szakaszhatárait az 1. sz. mel-

léklet, a környéki 5 és 10 km-es bérletek érvényességét

jelentô szakaszhatárok részletezését a 3/a. és 3/b. sz. mel-

léklet tartalmazza.

IV.
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô 

Részvénytársaság elôvárosi vasút
(HÉV) helyközi díjai

9. §

(1) Általános feltételek

a) Az elôvárosi vasút (HÉV) díjainak megállapításá-

nál figyelembe kell venni, hogy a közigazgatási határig

érvényesek a helyi közösségi közlekedés tarifáira vonat-

kozó I., II. fejezetben meghatározott jegyek és bérletek.

Ez alól kivételt képez a gödöllôi vonal, ahol az I. és 

II. fejezetekben meghatározott jegyek és bérletek Buda-

pestrôl Kistarcsa, kórház megállóhelyig (és vissza)

történô utazásokra is érvényesek, de a további helyközi

díjakat a 4/b. sz. mellékletben feltüntetettek szerint kell

számítani.

b) A közigazgatási határon belüli szakaszon a helyi

közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények érvénye-

sek, a közigazgatási határon kívüli szakaszon pedig a

helyközi közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények.

c) A közigazgatási határon kívüli utazáshoz a jegyeket

a HÉV pénztárakban lehet megvásárolni, elôvételben is.

Az érvényességet vásárláskor a pénztáros tünteti fel a je-

gyen, elôvételben csak az érvényesség kezdete elôtt leg-

feljebb 30 nappal lehet értékesíteni. Amennyiben az utas

olyan állomáson (megállóhelyen) száll fel, ahol pénztár

nem üzemel, vagy az zárva van, a vonaton pótdíjfizetés

nélkül válthat jegyet. Ez a lehetôség a bérletekre nem 

vonatkozik.

d) A bérletszelvény megfelelô rovataiba a kiindulási és

a célállomást fel kell tüntetni. A megvásárolt bérletszel-

vény csak e két állomás között használható fel utazásra.

e) A bérletszelvényhez kerékpárbérlet is váltható az 

1. § (11) bekezdésben, a 3 § (7) bekezdésben, a 4. § 

(4) és (5) bekezdésben és a 7. § (4) m) pontjában foglal-

tak szerint.

f) Tanulóbérletek esetében a diákigazolványban rögzí-

tett adatok alapján a kiindulási és célállomást a bérlet-

szelvényen kell feltüntetni. A megvásárolt kedvezmé-

Környéki helyi bérlet 4600  

Környéki helyi tanulóbérlet 2300  

Környéki helyi nyugdíjasbérlet 2300
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nyes bérletszelvény csak e két állomás között használ-

ható fel utazásra, tulajdonosának minden más utazásra 

közigazgatási határon kívül kedvezményes jeggyel vagy

teljesárú bérlettel kell rendelkezni.

g) A bérletek Budapest közigazgatási határán kívüli

szakaszokra válthatók.

h) A közigazgatási határtól való távolság a határon 

belüli utolsó állomástól, megállóhelytôl számítandó.

i) A közigazgatási határon belüli szakaszok az egyes

HÉV vonalakon a következôk:

(2) a) Az egy útra szóló teljesárú és kedvezményes je-

gyek, az általános (munkába járásra szolgáló) és a köz-

forgalmú személyszállítási kedvezményekrôl szóló kor-

mányrendeletben meghatározott kedvezményes bérletek

árait a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti

személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-köz-

lekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által

rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb dí-

jairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri rendelet tar-

talmazza és határozza meg.

b) Az általános – közigazgatási határon kívüli vonal-

szakaszra váltott – bérlet használható a munkába járással

kapcsolatos utazási költségtérítésrôl szóló külön jogsza-

bály szerinti napi munkába járásra, amelynek alapján a

bérlet árát a munkáltató a külön jogszabályban meghatá-

rozott mértékben köteles megtéríteni.

c) Az egyes állomások közötti viszonylatban alkalma-

zandó díjtételekhez a távolsági adatokat tartalmazó táb-

lázatok a 4/a, 4/b és 4/c sz. mellékletekben találhatóak.

V.
Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz

különjáratok díja

10. §

(1) Az óvoda, általános iskola, középiskola, fôiskola,

egyetem, stb. által igénybe vehetô helyi különjárati autó-

busz-közlekedés tarifái és az igénybevétel feltételei a

következôk:

a) A díjak mértéke

b) A díjszámítás módja

A különjáratok díjának megállapítása alternatív (vagy-

lagos) díjszámítással történik oly módon, hogy az autó-

buszok által (garázstól, illetve telephelytôl garázsig, illetve

telephelyig) megtett km teljesítményt meg kell szorozni

a megfelelô csoportba tartozó km-díjtétellel, továbbá 

az autóbuszok igénybevételi idejét (az autóbuszoknak

garázsból, illetve telephelytôl való indulási idejétôl a ga-

rázsba, illetve telephelyre való érkezésig eltelt idô) meg

kell szorozni a megfelelô csoportba tartozó óradíjtétellel

és az így nyert két szorzat közül a magasabbik – mely

azonban nem lehet kevesebb, mint a legcsekélyebb díjté-

tel – lesz a fizetendô díj. A legcsekélyebb díjtételt autó-

buszonként kell figyelembe venni.

A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett

km teljes kilométernek és minden megkezdett óra teljes

órának számít. Ha a megrendelô különjárati igénye olyan,

hogy a különjárati autóbuszt – ugyanolyan személyekbôl

álló, zártkörû csoport szállítása céljából – a nap folya-

mán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi

szállítások befejeztével, egyszer kell figyelembe venni.

(2) Az ármegállapítás hatálya a tanintézetek (óvoda,

általános iskola, szakmunkásképzô intézet, középiskola,

fôiskola, egyetem) által rendelt különjáratokra terjed ki,

függetlenül attól, hogy a tanintézetet ki tartja fenn.

(3) Az igénybevételre jogosultak:

– a tanintézetek önálló jövedelemmel nem rendelkezô

tanulói. Nem minôsül jövedelemnek a tanuló ösz-

töndíja, átképzési alapból kapott ösztöndíj, valamint

részükre szerzôdésben biztosított járandóság,

– a tanulókat kísérô pedagógusok,

– a kísérô szülôk, autóbuszonként legfeljebb három

személy.

VI.
Záró rendelkezések

11. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-

vel – 2009. július 1-jén lép hatályba.

IKARUS IKARUS

Díjcsoport 256, 260, 405, 415 280, 282, 435

(szóló) (csuklós)  

a) Ft/km 550 Ft 825 Ft  

b) Ft/óra 5 500 Ft 8 250 Ft  

c) legcsekélyebb

fuvardíj (Ft) 22 000 Ft 33 000 Ft 

HÉV vonal
Közigazgatási határon 

belüli szakasz  

Csepeli vonal A vonal teljes hossza  

Szentendrei vonal Batthyány tér – Békásmegyer  

Csömör-gödöllôi Örs vezér tere – Szabadságtelep
vonal Örs vezér tere – Ilonatelep  

Ráckevei vonal Vágóhíd – Millenniumtelep
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(2) A rendelet 1. § (20)–(21) bekezdéseinek, 7. § (1) be-

kezdés e) pontjának, valamint 7. § (3) bekezdésének 

hatályba léptetésérôl külön fôvárosi önkormányzati ren-

delet rendelkezik.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát

veszti Budapest Fôváros Közgyûlésének a Budapesti

Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság ha-

tósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb ható-

sági árként való megállapításáról és azok alkalmazási

feltételeirôl szóló 76/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendele-

te, valamint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság

hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb

hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazá-

si feltételeirôl szóló 76/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rende-

let egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 19/2009.

(IV. 6.) Fôv. Kgy. rendelete.

(4) Az e rendeletben megállapított díjak az általános

forgalmi adót tartalmazzák.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k. 

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és az árak megállapításá-

ról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§-ban foglalt felhatal-

mazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörûen

Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó 

díjait (városi, elôvárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ

60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti sze-

mélyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb ható-

sági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza. Meg-

alkotását az ÁFA emelése miatt szükséges viteldíjemelés

indokolta. A változás átlagosan 4,2%-os emelésnek felel

meg. Egyes díjtételek kerekítéseket is tartalmaznak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egyes jegy- és bérletfajtákat és azok idôbeli érvé-

nyességét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A kutyaszállítás díjának a szabályozását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Itt szerepel a bérletigazolványok és igazolások kiállí-

tásának díja, az igazolvány és a bérlet értékszelvények

kitöltésének módja, az igazolvány kicserélésének illetve

a jegyek és bérletek visszaváltásának feltételei és díjai.

A 4. §-hoz

Poggyászok és egyéb – pl. túlméretes – tárgyak, ke-

rékpárok szállításának feltételei és díjai. A változás mér-

téke a megfelelô menetjegyek áremelkedésével azonos.

Az 5. §-hoz

A bérletbemutatási díjakat és az utólagosan befizetett

pótdíjakat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A kedvezmények körét és mértékét az utazási ked-

vezményekrôl szóló mindenkori hatályos kormányrendelet

tartalmazza. Szükségesnek tartottuk azonban a mozgáskor-

látozottak részére a kormányrendeletben rögzítetteken felül

más kedvezmény biztosítását is.

A 7. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Rész-

vénytársaság járatain Budapest közigazgatási határán 

belül történô helyi utazásra, valamint a Budapesti Közle-

kedési Szövetség (BKSZ) elôkészítését szolgáló megál-

lapodásban foglaltaknak megfelelôen az országos köz-

forgalmú vasutak kijelölt vonatain és a helyközi autóbusz

vonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási hatá-

rán belüli vonalszakaszain történô utazásra érvényes bér-

letekért fizetendô díjakat tartalmazza.

A 8. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Rész-

vénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépô autó-

buszjáratainak viteldíjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Rész-

vénytársaság elôvárosi vasút (HÉV) helyközi díjaira vo-

natkozó információkat tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz

különjáratok díjait is ebben a rendeletben kell szabályozni.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, idôpontja

2009. július 1.
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