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Bérletelfogadás  

2023. 1. 1-től 

Társszolgáltatói bérletelfogadás a MÁV-START járatain *;**: 

Vasútvonal 
száma 

Szolgáltató bérletének viszonylata 

Egyéb feltétel 
kék háttér: MÁV-

START feltétel 
zöld háttér: MÁV-

HÉV feltétel 
sárga háttér: 
VOLÁNBUSZ 

feltétel 

MÁV-START járatain történő 
elfogadás szakasza; 2. 

kocsiosztályon, a bérletre 
vonatkozó egyéb szabályok 

figyelembevételével 

1 

Dél-Buda Zónabérlet 
csak érvényes 

Budapest-
bérlettel 

Budapest-Kelenföld – Törökbálint 

Páty (valamennyi buszmegálló) – Budapest (valamennyi buszmegálló) 
2021.9.1-től 2023. 12. 31-ig. 

- Biatorbágy – Budapest 

2 

Pilisszántó, valamennyi buszmegálló - Budapest, Üröm v.mh. 

csak érvényes 
Budapest-
bérlettel 

Pilisvörösvár - Budapest-Nyugati 

„Solymár” felirattal ellátott bármilyen környéki 5 km-es övezetű, BKK megrendelésű járatokon felhasználható bérlet 
Szélhegy/Solymár – Budapest-

Nyugati 

Kesztölc, valamennyi buszmegálló - Pilisjászfalu, valamennyi buszmegálló 

 

Dorog/Leányvár - Pilisjászfalu 

Kesztölc, valamennyi buszmegálló - Piliscsaba, valamennyi buszmegálló Dorog/Leányvár - Piliscsaba 

Kesztölc, valamennyi buszmegálló - Pilisvörösvár, valamennyi buszmegálló Dorog/Leányvár - Pilisvörösvár 

Kesztölc, valamennyi buszmegálló - Solymár, valamennyi buszmegálló Dorog/Leányvár - Solymár 

Kesztölc, valamennyi buszmegálló - Üröm v.mh. 
csak érvényes 

Budapest-
bérlettel 

Dorog/Leányvár - Budapest-
Nyugati 

Kesztölc, valamennyi buszmegálló - Budapest, valamennyi autóbusz-megálló  Dorog/Leányvár - Budapest-
Nyugati 

Annavölgy/Sárisáp/Tokod/Dág/Csolnok/Ebszőnybánya települések valamennyi autóbuszmegállója – Piliscsaba valamennyi autóbuszmegálló  Dorog - Piliscsaba 

Tokod/Annavölgy/Sárisáp/Dág/Csolnok/Máriahalom/Úny/Tinnye – Pilisvörösvár  Piliscsaba – Pilisvörösvár 

Tokod/Annavölgy/Sárisáp/Dág/Csolnok/Máriahalom/Úny/Tinnye – Üröm 

 Piliscsaba-Üröm 

csak érvényes 

Budapest- 

bérlettel 

Piliscsaba-Budapest-Nyugati 

Tokod/Annavölgy/Sárisáp/Dág/Csolnok/Máriahalom/Úny/Tinnye – Árpád híd autóbusz állomás  Piliscsaba-Budapest-Nyugati 

4-es sz. vasútvonal Almásfüzitő – Tokod közötti szakaszán fekvő települések – Dorog  Dorog – Esztergom-Kertváros 

4 
a vasúti menetrendi mező vonatai által kiszolgált két tetszőleges (de az adott vasútvonalat érintő) település megnevezését tartalmazó autóbusz bérleteket a vasúti viszonylatra megváltott bérlettel 

egyenértékűként lehet felhasználni utazásra 
5 
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Vasútvonal 
száma 

Szolgáltató bérletének viszonylata 

Egyéb feltétel 
kék háttér: MÁV-

START feltétel 
zöld háttér: MÁV-

HÉV feltétel 
sárga háttér: 
VOLÁNBUSZ 

feltétel 

MÁV-START járatain történő 
elfogadás szakasza; 2. 

kocsiosztályon, a bérletre 
vonatkozó egyéb szabályok 

figyelembevételével 

14 
 

 
17 

23 

30a/40a 
 

Sukoró, Körmös u. - Pettend/Baracska/Martonvásár/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

 

Velence/Kápolnásnyék - adott 
autóbuszbérleten szereplő, 

Sukorótól különböző település, 
Budapest esetében legfeljebb 

Budapest-Déli/Kőbánya-Kispest 
(Érd alsón és Érd felsőn keresztül 

is) 

Sukoró, Borbás u. - Pettend/Baracska/Martonvásár/Tárnok/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

Sukoró, Kiserdő - Pettend/Baracska/Martonvásár/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

Sukoró, Kőbánya u. (Gádé) – Pettend/Baracska/Martonvásár/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

Pákozd, Honvéd Emlékmű - Pettend/Baracska/Martonvásár/Tárnok/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

Velence/Kápolnásnyék - adott 
autóbuszbérleten szereplő, 

Pákozdtól különböző település, 
Budapest esetében legfeljebb 

Budapest-Déli/Kőbánya-Kispest 
(Érd alsón és Érd felsőn keresztül 

is) 

Pákozd, Újfalu - Pettend/Baracska/Martonvásár/Tárnok/Érd/Budapest-Kelenföld/Budapest-Déli 

Pákozd, Honvéd u. - Pettend/Baracska/Martonvásár/Tárnok/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

Pákozd, Hősök tere - Pettend/Baracska/Martonvásár/Tárnok/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

Pákozd, Bem köz - Pettend/Baracska/Martonvásár/Tárnok/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

Pákozd, Pipacsos lakópark - Pettend/Baracska/Martonvásár/Tárnok/Érd/Budapest települések valamennyi autóbuszmegállója 

Székesfehérvár autóbusz-állomás/ Király sor/ Zombori út - Budapest Sasadi út/Újbuda-központ/Petőfi híd, budai hídfő/ Népliget autóbusz-
pályaudvar 

Székesfehérvár - Budapest-
Déli/Kőbánya-Kispest (Érd alsón és 

Érd felsőn keresztül is) 

45 
a vasúti menetrendi mező vonatai által kiszolgált két tetszőleges (de az adott vasútvonalat érintő) település megnevezését tartalmazó autóbusz bérleteket a vasúti viszonylatra megváltott bérlettel 

egyenértékűként lehet felhasználni utazásra 

46 

Szekszárd összes amh. - Decs/Őcsény/Nagydorog/Bátaszék/Fácánkert települések összes amh. 

 

két tetszőleges (de az adott 
vasútvonalat érintő) település 

megnevezését tartalmazó 
autóbusz bérleteket a vasúti  

 
viszonylatra megváltott bérlettel 

egyenértékűként lehet 
felhasználni utazásra 

Bátaszék összes amh. - Decs/Őcsény települések összes am 

Decs - Őcsény 

47;50 

a vasúti menetrendi mező vonatai által kiszolgált két tetszőleges (de az adott vasútvonalat érintő) település megnevezését tartalmazó autóbusz bérleteket a vasúti viszonylatra megváltott bérlettel 
egyenértékűként lehet felhasználni utazásra 

75 

78 

80a Ilonatelep – Gödöllő (H) Budapest-bérlet Budapest-Keleti – Gödöllő 

80 
részben vagy egészben Sátoraljaújhely és Sárospatak között érvényes Volánbusz bérlet (pl.: Pálháza – Sárospatak; vagy Olaszliszka - 

Sátoraljaújhely) 
- Sátoraljaújhely - Sárospatak 

87;89 

a vasúti menetrendi mező vonatai által kiszolgált két tetszőleges (de az adott vasútvonalat érintő) település megnevezését tartalmazó autóbusz bérleteket a vasúti viszonylatra megváltott bérlettel 

egyenértékűként lehet felhasználni utazásra 
98 

103 

105 

Debrecen, autóbusz-állomás - Nyírlugos, autóbusz-forduló/ 
Nyírbéltek, Táncsics u./Penészlek, Petőfi u. 59/ 

Fülöp, autóbusz-forduló/Nyírábrány, autóbusz-forduló/ 
Nyírábrány, Budaábrány, Szabadság u.75. 

 

Nyírábrány - Debrecen 

Debrecen, autóbusz-állomás - Vámospércs, Debreceni u. 
 Encsencs, autóbusz-váróterem/Nyírbéltek, autóbusz-forduló/ 

Nyírlugos, varroda/Nyírlugos, Szabadságtelep/Nyíracsád, Fő tér/Nyírmártonfalva, Kossuth u./Újléta, Kossuth u./ 
Vámospércs - Debrecen 

Debrecen, autóbusz-állomás - Debrecen (Haláp) ltp. Haláp - Debrecen 

Debrecen, autóbusz-állomás - Debrecen (Nagycsere) orvosi rendelő Nagycsere - Debrecen 
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Vasútvonal 
száma 

Szolgáltató bérletének viszonylata 

Egyéb feltétel 
kék háttér: MÁV-

START feltétel 
zöld háttér: MÁV-

HÉV feltétel 
sárga háttér: 
VOLÁNBUSZ 

feltétel 

MÁV-START járatain történő 
elfogadás szakasza; 2. 

kocsiosztályon, a bérletre 
vonatkozó egyéb szabályok 

figyelembevételével 

 
  Debrecen, autóbusz-állomás - Debrecen, Csereerdő (6,8-as km tábla) 

Debrecen-Kondoros - Debrecen 

106 

Debrecen, autóbusz-állomás - Nagykereki/Pocsaj, kh./Esztár, Kossuth u/Konyár, Pocsaji u/Derecske, autóbusz-váróterem/Sáránd, vasútállomás/ 

két tetszőleges (de az adott 
vasútvonalat érintő) település 

megnevezését tartalmazó 
autóbusz bérleteket a vasúti 

viszonylatra megváltott bérlettel 
egyenértékűként lehet 
felhasználni utazásra 

Pocsaj kh/Esztár, Kossuth u. - Derecske, autóbusz váróterem 

Konyár, Pocsaji u - Derecske, autóbusz váróterem 

113 

a vasúti menetrendi mező vonatai által kiszolgált két tetszőleges (de az adott vasútvonalat érintő) település megnevezését tartalmazó autóbusz bérleteket (az első oszlopban lévő esetleges térbeli 
korlátozásokkal) a vasúti viszonylatra megváltott bérlettel egyenértékűként lehet felhasználni utazásra 

114 

121 

125 

140 (Csak 
Kiskunfélegyháza 

- Szeged 
szakaszon) 

142 

helyi bérlet - 

Kecskemét – Hetényegyháza 

145  Kecskemét – Kisfái 

146 
a vasúti menetrendi mező vonatai által kiszolgált két tetszőleges (de az adott vasútvonalat érintő) település megnevezését tartalmazó autóbusz bérleteket (az első oszlopban lévő esetleges térbeli 

korlátozásokkal) a vasúti viszonylatra megváltott bérlettel egyenértékűként lehet felhasználni utazásra 
147 

 

Társszolgáltatói bérletelfogadás a MÁV-HÉV járatain*;**: 

Vonalszám Szolgáltató bérletének viszonylata 

Egyéb feltétel 
kék háttér: 
MÁV-START 

feltétel 
zöld háttér: 
MÁV-HÉV 

feltétel 
sárga háttér: 
VOLÁNBUSZ 

feltétel 

MÁV-HÉV járatain történő elfogadás 
szakasza 

H6 

Szigetszentmiklós 10 km-es környéki bérletek  

Szigetszentmiklós-Gyártelep - 

Millenniumtelep Szigetszentmiklós bármely megálló/Szigethalom, Autóbusz-állomás/Halásztelek –Budapest, Vermes Miklós utca/ Budapest, Csepel, Szent Imre tér / 
Budapest, Kelenföld vasútállomás / Budapest, Népliget 

az M0 autóút 
déli 

szektorában 
zajló útfelújítási 

munkálatok 
végéig 

H8 bármely budapesti megállóhely – Mogyoród HÉV állomás 

Budapest-bérlet Örs vezér tere (H) – Mogyoród 

- Ilonatelep – Mogyoród 

H8 

Rákoscsaba – Gödöllő/Gödöllő -Állami telepek Budapest-bérlet Örs vezér tere (H) – Gödöllő (H) 

bármely állomás – Gödöllő/Gödöllő-Állami telepek - Gödöllő (H) –Gödöllő, Erzsébet park 
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Társszolgáltatói bérletelfogadás a VOLÁNBUSZ járatain*;**: 

Szolgáltató bérletének viszonylata 

Egyéb feltétel 
kék háttér: MÁV-START 

feltétel 
zöld háttér: MÁV-HÉV 

feltétel 
sárga háttér: VOLÁNBUSZ 

feltétel 

VOLÁNBUSZ járatain történő elfogadás szakasza 

Ilonatelep – Mogyoród csak a helyközi járatokon Mogyoródon belül 

olyan vasúti bérlet, melyen az egyik feltüntetett kiindulási vagy célállomás Piliscsév  Piliscsév, vmh. - Piliscsév, aut. ford. 

olyan vasúti bérlet, melyen az egyik feltüntetett kiindulási vagy célállomás Pázmáneum/Klotildliget/Piliscsaba/Magdolnavölgy csak a helyközi járatokon Piliscsaba közigazgatási határán belül 

olyan vasúti bérlet, melyen az egyik feltüntetett kiindulási vagy célállomás Vörösvárbánya/Pilisvörösvár/Szabadságliget csak a helyközi járatokon 
Pilisvörösvár és/vagy Pilisszentiván közigazgatási határán 

belül 

olyan vasúti bérlet, melyen az egyik feltüntetett kiindulási vagy célállomás Solymár/Szélhegy 

csak 
érvényes 
Budapest-
bérlettel 

csak a 
helyközi 

járatokon 

Solymár közigazgatási határán belül 

Üröm, vmh. – Solymár Auchan áruház 

Zalaegerszeg – Zalabér-Batyk vagy a 25 sz. vasútvonalon e szakasz részviszonylataira kiállított vasútibérlet 
6211/849 és 6211/659 

helyközi járatokon 

a bérleten feltüntetett települések viszonylatában a bal 

oldali feltételek szerint 

Budapest-Déli/Budapest-Kelenföld/Kőbánya-Kispest/Ferencváros – Székesfehérvár 1174; 1215 vonalakon 

Budapest Sasadi út/Újbuda-központ/Petőfi híd, budai 

hídfő/ Népliget autóbusz-pályaudvar - Székesfehérvár 

autóbusz-állomás/ Király sor/ Zombori út 

olyan vasúti bérlet, melyen az egyik feltüntetett kiindulási vagy célállomás Barcs 

6096 vonalon 
Barcs, vasútállomás – Barcs, Deák Ferenc u. a bal oldali 

feltételek szerint 

1177 vonalon 
Barcs, vasútállomás – Barcs, Béke u. a bal oldali feltételek 

szerint 

5688; 5966; 6041; 6081; 
6115 vonalakon 

Barcs, vasútállomás – Barcs, somogytarnócai elágazás a 

bal oldali feltételek szerint 

5688; 5964; 6011; 6085; 
6088; 6091; 6292 

vonalakon 

Barcs, vasútállomás – Barcs, felső a bal oldali feltételek 

szerint 

olyan vasúti bérlet, amely a 60 sz. vasútvonal Kisdobsza és Szigetvár közötti szakaszára került kiállításra (pl.: Kisdobsza – Szigetvár, 
Nemeske – Molvány) 

5895/3, 19, 25, 20 
járatokon 

a bérleten feltüntetett települések között a bal oldali 

cellában jelzett számú vonalakon közlekedő járatokon 

olyan vasúti bérlet, melyen az egyik feltüntetett kiindulási vagy célállomás Sárospatak/Sátoraljaújhely/Sajószentpéter/Putnok/Ózd csak helyközi járatokon 
adott városban fekvő autóbusz-megállóhelyek és a 

vasútállomás között 

Debrecen – Pocsaj-Esztár 
4501; 4503; 4504; 4508 

vonalakon 

Pocsaj-Esztár vasútállomás – Esztár, Bocskai u. 65./ 

Pocsaj, autóbusz-forduló a bal oldali feltételek szerint 

Békéscsaba – Csárdaszállás 

4815 vonal 
a bérleten feltüntetett települések között a bal oldali 

cellában jelzett számú vonalon közlekedő járatokon 

Gyomaendrőd – Csárdaszállás 

Csárdaszállás – Mezőberény 

Mezőberény – Gyomaendrőd 

Szigetszentmiklós-Gyártelep - Millenniumtelep [15 km díjövezetbe eső]  
38, 38A, 238, 278, 279, 280 és 938 jelzésű járatok teljes 

szakaszán 

*= A bérleteken előfordulhatnak a konkrét viszonylatok helyett km övezetek, ilyenkor az adott bérlethez 

a táblázat szerint tartozó viszonylatnak megfelelő, a szolgáltató közforgalmú menetrendjében 

meghirdetett távolság mértékéig lehet felhasználni utazásra a táblázat szerinti szakaszon a bérleteket. 

Az utas jóhiszeműségét az adott járaton az ellenőrzést végző személyzet valószínűsíti. 

**=A személyszállítási szolgáltatás igénybevétele során – a bérleten feltüntetett szolgáltatótól 

függetlenül – annak a társaságnak a Személyszállítási Üzletszabályzata a mérvadó, amelyik szolgáltatást 

nyújtó társaság járatán a bérlet utazásra felhasználásra (elfogadásra) került. 

Színkódmagyarázat: 

Ha a táblázat adott sorának – külön nem jelölt – háttérszíne 

 kék: a sor a MÁV-START Zrt. bérletének felhasználására 

 zöld: a sor a MÁV-HÉV Zrt. bérletének felhasználására 

 sárga: a sor a VOLÁNBUSZ Zrt. bérletének felhasználására 

 sötétnarancs: a sor a KEKO Kft. bérletének felhasználására 

vonatkozik. 


