A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN
2.1. számú melléklet

I. Díjtételek

1. A vonaljegy

A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján
külön kerülnek meghirdetésre.

A vonaljegy (menetjegy) egyszeri utazásra érvényes, átszállásra nem jogosít. Útmegszakítás esetén a vonaljegy a további útszakaszra érvényességét veszti. A vonaljegyet az autóbuszvezető érvényesíti.

II. Utazási kedvezmények
Vonaljegy vásárlása tesztjelleggel az autóbuszon egyérintéses bankkártyával is történhet (a vonaljegy díja levonásra kerül a kártya számlájáról).
Az egyérintéses olvasóval vásárolt utazás, kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül az ÁFA
TV. 167. § c) szerint, mely esetben számla vagy nyugat adása nem kötelező, ezért, ha az utas számlát igényelne, akkor az egyérintéses bankkártyával való utazási módot ne vegye igénybe.

Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

III. Menetdíj
A helyi autóbuszjáratokon hagyományos papíralapú és elektronikus díjtermékek is használhatóak.

2. A bérletjegy
A CityPass városkártyára feltöltött díjtermékek, a kártyák kibocsátásának
feltételei a CityPass nyilvános honlapján (http://szolnok.citypass.hu) ismerhetőek meg. Az utazási jogosultság igazolásához - a díjtermék megvásárlásán túlmenően - annak utazáskor történő érvényesítése is szükséges: az
autóbuszra az első ajtón történő felszálláskor a kártyát a járműre szerelt
jegyellenőrző készülékhez (validátorhoz) kell érinteni (a készülék vizuálisan és hangjelzéssel nyugtázza az elfogadást). Az utazás csak olyan kártyával folytatható, amelyen a díjtermékek kezelése jóváhagyottan megtörtént.

2.1. Havi bérletjegyek
Havi bérletjegyet bárki válthat jogosultság szerint. A bérletjegyek csak a
Szolgáltató által kiállított arcképes bérletigazolvánnyal együtt érvényesek
(kivéve tanulók havi bérletjegye), ezért az utasnak az első használat előtt
tintával olvashatóan rá kell írni a bérletjegyre nevét, lakcímét és az érvényes bérletigazolvány számát.
A bérletigazolvány kiváltásához 1 db 3,5x4,5 cm nagyságú, 6 hónapnál
nem régebbi fényképet kell mellékelni és a személyi igazolványt kell bemutatni. A bérletigazolvány tartalmazza tulajdonosának arcképét, nevét, személyi igazolványának számát.

Az arcképes bérletigazolványok és az érvényesített vonaljegyek, bérletjegyek más személyre át nem ruházhatóak.
A helyi autóbuszjáratokon első ajtós felszállási rend van. Felszálláskor az
autóbuszvezető ellenőrzi az utasok díjtermékének meglétét és érvényességét.

A helyi autóbuszjáratokon a havi bérletjegy a naptári hónap első napjának
0,00 órájától a következő hónap 5. napjának 24,00 órájáig érvényes és
naponként korlátlan számú utazásra jogosít.

Az utazásra jogosító vonaljegyet és bérletjegyeket az utazás teljes időtartam alatt meg kell őrizni és ellenőrzésre át kell adni az ellenőrzést végző
személynek.

EGYVONALAS bérletjegy: érvényes a rajta feltüntetett vonal járatain és
azok betétjáratain.
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Abony, Abonyi úton át
Abony, 4-es elkerülő út érintésével
Tószeg
Zagyvarékas, Thököly út felé
Zagyvarékas, Bajcsy-Zs. út felé

EGYVONALAS KOMBINÁLT bérletjegy: érvényes a rajta feltüntetett
vonal járatain és annak betétjáratain, továbbá a Szolgáltató által közlekedtetett környéki helyközi járatokon kizárólag a város közigazgatási határán
belül a helyi járattal azonos vonalszakasz közös megállói között.
VONALCSOPORTOS bérletjegy: érvényes az adott csoportba sorolt helyi
vonalak járatain.

Barázda utca
McHale Kft.
Vegyiművek ltp.
SZOLTISZ
Béres Gyógyszergyár

A tarifahatár ki van terjesztve Újszanda, Zártkertek, Hobbi telkek, Béke
Tsz. bejárati út, Állati Fehérje feldolgozó és Zagyvarékasi útelágazás megállókig az ott le- és felszállni kívánók számára.

VONALCSOPORTOS KOMBINÁLT bérletjegy: érvényes az adott csoportba sorolt helyi vonalak járatain, továbbá a Szolgáltató által közlekedtetett környéki helyközi járatokon kizárólag a város közigazgatási határán
belül az adott csoportba sorolt helyi járattal azonos vonalszakasz közös
megállói között.

A 30-as jelzésű vonalak autóbuszjáratain - amelyek átszállás nélküli eljutási lehetőséget biztosítanak elsősorban munkahelyek eléréséhez összvonalas értékű bérletjeggyel vagy vonaljeggyel lehet utazni.
2.1.1. Nyugdíjas havi bérletjegy

Vonalcsoport-érvényesség:
100 „10”, „11” ,”12”,”16” és ezekkel azonos vonalon közlekedő „K”jelű
helyi járatokra (Pletykafalu városrész)
110 „1”,”1A”, „1Y” jelű helyi járatokra (Tallinn városrész, Déli Ipartelep)
200 ”4A”,”24”,”24A” jelű helyi járatokra (Széchenyi városrész)
800 „7”,”7Y”,”8”,”8Y”, „27”, „28” jelű helyi járatokra (Szandaszőlősi városrész)

A nyugdíjas havi bérletjegy vásárlására való jogosultságot a 85/2007.
Korm. rendelet szabályozza (a kivonat mellékelve).
A nyugdíjas havi bérletjegy vásárlására jogosultak a helyi autóbuszjáratokat a Szolgáltató által érvényesített arcképes nyugdíjas bérlet igazolványnyal és érvényes bérletjeggyel vehetik igénybe.

ÖSSZVONALAS bérletjegy: érvényes valamennyi helyi autóbusz járaton.

Az nyugdíjas bérletigazolvány kiváltása csak az „Ellátottak utazási
utalványá”-val és a nyugdíjas határozattal együtt, a nyugdíjas havi bérletjegy megvásárlása csak az „Ellátottak utazási utalványá”-val lehetséges.

ÖSSZVONALAS KOMBINÁLT bérletjegy: érvényes valamennyi helyi
autóbusz járaton, továbbá a Szolgáltató által közlekedtetett környéki helyközi járatokon kizárólag a város közigazgatási határán belül a helyi járattal
azonos vonalszakasz közös megállói között.

2.1.2. Tanulók havi bérletjegye

Szolnok város közigazgatási határain belüli tarifahatárok:
Irány
Rákóczifalva
Besenyszög, Tiszasüly
Szajol

A tanulók havi bérletjegyének vásárlására való jogosultságot a 85/2007.
Korm. rendelet szabályozza (a kivonat mellékelve).

Tarifahatár
Simon Ferenc út
Mester út
Gyümölcsös

A tanulók havi bérletjegyének vásárlására jogosultak a helyi autóbuszjáratokat érvényes diákigazolvánnyal és érvényes bérletjeggyel vehetik igénybe.
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2.1.5 Arcképes igazolványt nem igénylő havi bérletjegy
A tanulók havi bérletjegyének megvásárlása csak érvényes diákigazolvánnyal lehetséges.

Arcképes igazolványt nem igénylő havi bérletjegyet a szolnoki székhellyel
vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személység nélküli gazdasági társaságok és költségvetési szervek – munkavégzés körében –
munkavállalói vehetik igénybe.

2.1.3. Az „A” jelű havi bérletjegy
Az arcképes igazolványt nem igénylő havi bérletjegy vásárlására jogosultak a helyi autóbuszjáratokat az érintett utas nevére szóló vállalati igazolvánnyal vagy igazolással és az érvényes bérletjeggyel vehetik igénybe.

Az „A” jelű havi bérletjegy vásárlására jogosult a 85/2007. Korm. rendelet
szerint (a kivonat mellékelve):
- a rokkantsági járadékos, ha ezt az illetékes jegyző - Járási Hivatal
igazolta
- az a személy, aki a helyi önkormányzat által folyósított rendszeres
szociális segélyben részesül, munkaviszonyban nem áll, ha ezt az illetékes jegyző – Járási Hivatal igazolta.

2.2. Heti bérletjegy
Heti bérletjegyet bárki válthat. A bérletjegyek csak a Szolgáltató által kiállított arcképes bérletigazolvánnyal együtt érvényesek. Ezért az utasnak az
első használat előtt tintával olvashatóan rá kell írni a bérletjegyre nevét,
lakcímét és az érvényes bérletigazolvány számát.

Az „A” jelű havi bérletjegy vásárlására jogosultak a helyi autóbuszjáratokat
a Szolgáltató által érvényesített arcképes bérletigazolvánnyal és érvényes
bérletjeggyel vehetik igénybe.

A bérletigazolvány kiváltásához 1 db 3,5x4,5 cm nagyságú,6 hónapnál
nem régebbi fényképet kell mellékelni és a személyi igazolványt kell bemutatni. A bérletigazolvány tartalmazza tulajdonosának arcképét, nevét, személyi igazolványának számát.

Az „A” jelű havi bérletjegy megvásárlása csak érvényes bérletigazolványnyal, a jegyző - Járási Hivatal igazolásával és a személyi igazolvánnyal
együtt lehetséges.

A heti bérletjegy az érvényesített naptári hét első napjának 0.00 órájától a
hét utolsó napjának 24.00 órájáig érvényesés korlátlan számú utazásra
használható a város összes vonalán.

2.1.4. Kismama havi bérletjegy
A kismama havi bérletjegy vásárlására jogosultak a helyi autóbuszjáratokat
az érvényes bérletjeggyel vehetik igénybe.

2.3. Napijegy
Napijegyet bárki válthat.

A kismama havi bérletjegy megvásárlása csak az Önkormányzat által kibocsátott határozattal lehetséges. A bérletjegy az Önkormányzat által kibocsájtott CITYPASS városkártya használatával vehető igénybe.

A napijegy az érvényesített nap 0.00 órájától 24.00 órájáig érvényes és
korlátlan számú utazásra használható a város összes vonalán.

A városkártya legyártásának időtartamára papír alapú bérlet váltható (a
havi bérletjegy használatának szabályai szerint).
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IV. Pótdíjak
1)

2)

Önkormányzati határozatban rögzített összegű pótdíjat köteles
fizetni a menetdíjon felül, aki
a) jegy vagy bérletjegy nélkül, érvénytelen jeggyel vagy bérletjeggyel, vagy érvénytelen bérletigazolvánnyal kísérli meg az
utazást,
b) érvénytelen kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással
veszi igénybe a kedvezményt,
c) utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
d) a menetjegyét, névre szóló bérletét vagy más, utazásra vagy
kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását
arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja, vagy meghamisítva használja fel, vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
e) a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz
szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
f) az utazási feltételeket megsérti, különösen olyan tárgyat vagy
élő állatot visz be az autóbuszba, amely az utazási feltételek
alapján nem szállítható,
g) poggyászával, ruházatával vagy más módon a buszt beszeny-

5.000 Ft pótdíjat és az üggyel kapcsolatos egyéb költséget köteles
fizetni, aki az 1) bekezdésekben meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

V. Díjtermékek cseréje és visszaváltása
1. Díjtermék cseréje: egy még érvényes díjterméknek egy ugyanolyan
típusú és érvényességi idejű díjtermékre (például megrongálódás, hibás kitöltés miatt) történő cseréje.
A csere feltétele: a díjterméken legyen jól azonosítható annak típusa és
az érvényessége (valamint bérlet esetén a vásárlás időpontja).
A cserének kezelési költsége van (lásd a megjegyzések rovatban).
A csere a Jubileum tér 2/a alatt található főpénztárban nyitva tartási
időben igényelhető.
2. Díjtermék visszaváltása: ha az utasnak valamilyen ok miatt már nincs
szüksége a megvásárolt és még érvényes díjtermékre, akkor azt viszszaválthatja, (az eset körülményeitől függően kezelési költséggel
és/vagy árcsökkentéssel) az árát visszakaphatja (díjvisszatérítés).

nyezi,
h) a dohányzási tilalmat megszegi és buszban vagy nemdohányzóként megjelölt állomási területen dohányzik.
i) az egyérintéses bankkártyával történő utazás során a bemutatott egyérintéses kártya nem rendelkezik érvényes díjtermék
tranzakcióval.

A visszaváltás feltétele: a megőrzött számla vagy nyugta, legyen jól
azonosítható a díjtermék típusa, érvényessége (bérlet esetén a vásárlás időpontja).
A visszaváltás a vásárlás napján annál a pénztárnál igényelhető, ahol a
díjterméket vásárolták, minden más esetben a Jubileum téri főpénztárban kérhető.

A pótdíj összege 50%-ra mérséklődik, ha a helyszínen kifizetik.
A díjvisszatérítés mértéke havi bérletjegyek esetén
• a vásárláskor (amikor még nem hagyta el az utas a várótermet): a
teljes ár

Utólagos bérletbemutatás – az első ajtós felszállítás miatt –
nincs.

8

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN
2.1. számú melléklet
•
•

•
•

•

az érvényességi idő megkezdése előtt: a kezelési költséggel csökkentett teljes ár
az adott hónap elseje és ötödike között
ha a bérletet még nem használták (nincs rá írva semmi): a kezelési költséggel csökkentett teljes ár,
ha a bérletet már használhatták (már van rá írva valami jól
vagy rosszul): a teljes vételár 90 %-a
az adott hónap 6. és 15. napja között a teljes vételár 50 % -a
az adott hónap 15. napja után nincs díjvisszatérítés.

•

A díjvisszatérítés mértéke heti bérletjegyek és napi jegyek esetén
• a vásárláskor (amikor még nem hagyta el az utas a várótermet): a
teljes ár
• az érvényességi idő megkezdése előtt: a kezelési költséggel csökkentett teljes ár
• az érvényesség kezdete után nincs díjvisszatérítés.
Menetjegyek díjvisszatérítése
Az adott évi (vagy az előző évről április 30-ig) nem érvényes menetjegyeket
• 10 db-nál kevesebb esetében a teljes vételár
• 10 db-nál több esetén a kezelési költséggel csökkentett teljesár.
Elektronikus (CityPass) kártyarendszer díjtermékeinek díjvisszatérítése
megegyezik az előző pontokban leírtakkal.
Megjegyzések:
Az „érvényesség megkezdése előtt” fogalma
•
havi bérletnél: az előző hónapban vásárolt és még az előző hónapban történő viszszatérítés függetlenül attól, hogy akár kitöltötték jól vagy rosszul, akár nem a bérletszelvényt. Példa: április 28-án vásárolt májusi bérlet visszavétele április 30-án.
•
heti bérletnél: az előző héten vásárolt és még az előző héten történő visszatérítés.
•
napijegynél: az előző nap(ok)on vásárolt és még az előző nap(ok)on történő visszatérítés.
A kezelési költség
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intézményi, összvonalas, vonalcsoportos, egyvonalas és A-jelű bérlet esetében
500.- Ft
tanuló, nyugdíjas és kismama bérlet, illetve heti és napijegy, valamint 10 db-nál több
menetjegy esetén 200.- Ft
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Kivonat a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendeletből

Az utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak

a közforgalmú helyi személyszállítási utazási
kedvezményekről

2. §

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos
általános rendelkezések

Az életkora alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezményre jogosult:

1. §
(1) A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót az 1.
mellékletben meghatározott közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény (a továbbiakban: utazási kedvezmény) illeti meg.

a)

a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig;

b)

a gyermek 6 éves korától 14. életéve betöltéséig;

c)

65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a letelepedett
jogállású személy, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, az Európai Unió más tagállamának állampolgára, valamint nemzetközi szerződés alapján a
szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, a személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

d)

a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár, a
nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely a személyi azonosításra
alkalmas okmány felmutatásával;

e)

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a
nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói
igazolvány” felmutatásával;

f)

65. éven felüli menekült.

(3) Az e rendelet szerinti utazási kedvezmények igénybevételére – a (4)
bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag természetes személyek
jogosultak.
(4) A nevelési-oktatási intézmények a saját tanulóik részére az intézmény
által kiállított, a Fát. 4. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek meglétét igazoló nyilatkozat alapján vásárolhatnak kedvezményes bérletet.
(5) Az utazási kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(8) A helyi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi olyan település helyi közlekedési hálózatán, utazási viszonylatban és járaton igénybe vehetőek, amelyekre a helyi önkormányzat által a közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállításra
megállapított legmagasabb ár kiterjed.
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2.1. számú melléklet
3. §

c) a Szátv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények
nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha a jogosultságát a „Magyar
igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített mellékletével igazolja;

(1)
Tanulói jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott
kedvezményre jogosult:

h) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki
olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás
munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt
vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

a) a 6 éven felüli óvodás a szolgáltató által – az óvoda igazolása alapján –
a részére kiállított igazolvány felmutatásával,
b) ha érvényes állandó vagy ideiglenes diákigazolvánnyal (a továbbiakban
együtt: diákigazolvány) rendelkezik
ba) az oktatási intézmények nappali és esti tanrendben résztvevő tanulója
18 éves korig, vagy a középiskolai tanulmányi jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig:
1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

(4) A kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között
kedvezményes bérlettel,

a) a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi,

3. bármely viszonylatban megváltható, viszonylati kötöttségű kedvezményes bérlettel,

b) a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév
márciusi
havi jegy érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe.

bc) a felsőoktatási intézmények nappal és esti tanrendben résztvevő hallgatója:

4. §

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

(1) Az „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal az 1.
mellékletben meghatározott kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosult a 65. életévét be nem töltött:

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között,
kedvezményes bérlettel,

a)
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Személy, aki
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aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal
azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontban meghatározott, kedvezményre jogosult
személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt [1997. évi
LXXXI. törvény II. fejezete] már elérte.

ab) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerint hozzátartozói nyugellátásban részesül,

(5) A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló
utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.
(6) A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” megjelölésű utalványokat a gyám és a
gyámolt, valamint a gondnok és gondnokolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja.

ac) 2011. december 31-ig 57 életévét betöltötte és 2011. december
31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban (a korhatár előtti öregségi
nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011 évi CLXVII. Törvény 1.§ c9 pontjában meghatározott ellátások) részesült,

(7) Az „Ellátottak utazási utalványá”-t a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki, és
minden év március 31. napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik az utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be
a 65. életévüket. A külföldről hazatelepült magyar állampolgár utazási utalványát a hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlő
igazolása mellett a nyugdíjfolyósító szerv adja ki. Az utazási utalvány a
rajta feltüntetett érvényességi idő kezdete előtt is felhasználható.

ad) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,
ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,

5. §
Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére
jogosult:

af) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül.
b)

külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül
nyugellátásban,

c)

nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

d)

gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

a)
b)

az a személy a helyi személyszállításban, aki a helyi önkormányzat által folyósított rendszeres szociális segélyben részesül, ha
munkaviszonyban nem áll, az illetékes jegyző igazolása szerint.
8. §

(1) Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére
jogosult:
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a) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes
bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az
erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;

h) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja.

b) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes
bérlettel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes
arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő
házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát személyi
igazolvánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni.

c) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes
bérlettel az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb
összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott
okmány alapján;

(3) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott személyek a
kedvezményre való jogosultságot – a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező személyek
kivételével – a Magyar Államkincstár által kiadott sorszámozott igazolványnyal igazolják. A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány
mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető.

i) a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja (a helyi közlekedésben).

d) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy
bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes
bérlettel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban
részeső személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

A helyi közlekedésben igénybe vehető utazási kedvezmények különös szabályai
10. §
Az 1-9. §-ban meghatározott jogosultak a helyi közlekedésben az 1. mellékletben foglaltak szerint jogosultak a települési önkormányzat árrendeletében rendszeresített kedvezményes bérlet igénybevételére.

e) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel az a-d)
pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy;
f) a hadirokkant, hadiözvegy, a hadigondozási igazolványa és személyi
igazolványa
felmutatásával,
a
vasúti
közlekedésben
bármely
kocsiosztályon;

Kedvezmények a
helyi közlekedésben

Életkor alapján járó utazási kedvezmények

g) a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az Országos Orvosszakértői
Intézetének szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza, a vasúti közlekedésben bármely
kocsiosztályon;
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Bérletkedvezmény [%]
Bérletjegy típus

1.

Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves
korig

2. § a)

100

2.

Gyermek 6-14 éves kor között

2. § b)

Tanuló bérletjegy

3.

65 évesnél idősebb magyar állampolgár

2. § c)

100
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4.
5.
6.
7.
8.

65 évesnél idősebb EU tagállam polgára

2. § c)

100

65 évesnél idősebb magyar nyugellátású
külföldi
A Sztáv. hatálya alá tartozó 65 évesnél idősebb külföldi állampolgár
65 évesnél idősebb külföldi nemzetközi szerződés alapján

2. § d)

100

2. § e)

100

2. § c)

100

65 évesnél idősebb menekült

2. § g)

100

16.

Tanulói és hallgatói, doktorjelölti jogviszony alapján igénybe vehető utazási kedvezmények
9.
10.

11.

12.

Nappali és esti tagozatos tanuló középiskola
végéig iskola-lakhely közötti utazásra

3. § (1)
a), b) 1-2.

Tanuló bérletjegy

3. § (1)
a), b) 1., 3.

Tanuló bérletjegy

3. § (1)
b), c) 1-2.

Tanuló bérletjegy

3. § (1)
b), c) 2.

Tanuló bérletjegy

14.

A Sztáv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató

3. § (1)
c), h)

Tanuló bérletjegy

Kedvezmények a
helyi közlekedésben

17.

Vak személy

8. § a)

100

18.

Hallássérült személy

8. § b)

100

8. §
c) – d)

100

8. § e)

100

19.

Hadirokkant és hadiözvegy

8. § f)

100

22.

Hadirokkant kísérője

8. § g)

100

8. § h)

100

24.

Kedvezmények a
helyi közlekedésben
Bérletkedvezmény
Bérletjegy típus

Nyugdíjas bérletjegy
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A magasabb összegű családi pótlékban
részesülő gyermek, valamint az 1998. évi
XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos
személy
A magasabb összegű családi pótlékban
részesülő gyermek, valamint az 1998. évi
XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos
személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője

21.

23.

4. § (1),
(2), (3)

A jelű bérletjegy

Bérletkedvezmény [%]
[%], Bérletjegy típus

20.

Nappali és esti tagozatos felsőoktatásban
tanuló bármely viszonylatban

Ellátottak utazási utalványa alapján

Bérletkedvezmény
Bérletjegy típus

Tanuló bérletjegy

13.

15.

5. § b)

Fogyatékos személyek utazási kedvezménye

Bérletkedvezmény [%]
Bérletjegy típus

3. § (1) a)

Ellátottak utazási utalványával igénybe vehető
utazási kedvezmények

Az a személy, aki a helyi önkormányzat által
rendszeresen folyósított szociális segélyben
részesül, ha munkaviszonyban nem áll a
jegyző - Járási Hivatal igazolása szerint

Kedvezmények a
helyi közlekedésben

6 éven felüli óvodás

Nappali és esti tagozatos tanuló középiskola,
szakiskola végéig, bármely viszonylatú utazásra
Nappali és esti tagozatos felsőoktatásban
tanuló hallgató intézmény - lakhely közötti
utazásra

Állást kereső személyek utazási kedvezménye

Kedvezmények a
helyi közlekedésben

Legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja
Rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye
szerint illetékes jegyző - Járási Hivatal igazolja

8. § i)

A jelű bérletjegy

