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

csak érvényes BKK 
bérlettel 

Pilisvörösvár - Budapest-Nyugati 

„Solymár” felirattal ellátott bármilyen környéki 5 km-es övezetű Volánbusz 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 BKK 

bérlettel 
Dorog/Leányvár - Budapest-Nyugati 

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

Annavölgy/Sárisáp/Tokod/Dág/Csolnok/Ebszőnybánya települések valamennyi autóbusz-
megállója - 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 BKK 

bérlettel 
Piliscsaba-Budapest-Nyugati 

Tokod/Annavölgy/Sárisáp/Dág/Csolnok/Máriahalom/Úny/Tinnye – Árpád híd autóbusz 
állomás 

 Piliscsaba-Budapest-Nyugati 
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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 
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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 települé-
sek 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 



vasútvonal 
száma 

Volánbusz bérlet viszonylata* egyéb feltétel MÁV-START járatain történő elfogadás szakasza 

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 települé-
sek 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 megnevezé-
sét tartalmazó autóbusz bérleteket a vasúti viszonylatra megváltott 

bérlettel egyenértékűként lehet felhasználni utazásra 
Bátaszék összes amh. - Decs/Őcsény települések összes amh. 

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 

87;89 

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 

 
  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 megnevezé-
sét 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 
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