Kedvezmények a helyközi közlekedésben

Kedvezmények a
helyi közlekedésben

jegykedvezmény

Bérletkedvezmény

Bérletkedvezmény

Vasút, HÉV, helyközi busz, komp, rév

Helyi közúti és
kötöttpályás

%

%

Életkor alapján járó utazási kedvezmények
1.

Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6
éves korig

100

100

2.

Gyermek 6-14 éves kor között

50

tanulóbérlet

3.

65 évesnél idősebb magyar
állampolgár

100

100

4.

65 évesnél idősebb EU tagállam
polgára

100

100

5.

65 évnél idősebb magyar
nyugellátású külföldi

100

100

6.

A Szátv. Hatálya alá tartozó 65 évnél
idősebb külföldi

100

100

7.

65 évnél idősebb külföldi nemzetközi 100
szerződés alapján

100

8.

A Szátv. Hatálya alá tartozó 6-65 év
közötti állampolgár( évente 4
alkalommal)

90

9.

65 évnél idősebb menekült

100

Tanulói, hallgatói jogviszony alapján igénybe vehető kedvezmények
10. 6 éven felüli óvodás

50

90

tanulóbérlet

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

50

90

tanulóbérlet

12. Nappali és esti tagozatos tanuló
középiskola végéig bármely
viszonylatú utazásra

50

13. Nappali és esti tagozatos
50
felsőoktatásban tanuló iskola-lakhely
közötti utazásra
14. Nappali és esti tagozatos
felsőoktatásban tanuló bármely
viszonylatban

50

tanulóbérlet

90

tanulóbérlet

tanulóbérlet

15. Levelező tanrendben a középiskola
50
végéig és a felsőoktatásban tanuló az
iskola és lakóhelye közötti
viszonylatban
16. A Sztv. hatálya alá tartozó nappali és

50

tanulóbérlet

eseti tagozatos tanuló, hallgató
17.

Sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók intézmény tanulója és
legfeljebb két kísérője

90

18. Szociális intézményben bentlakó vagy 90
bejáró gondozott
19. Az előző pontban megjelölt
személyek legfeljebb két kísérője.

90

20. Szociális intézményben bentlakó
gondozott látogatója

90

21. 18. éves korig a képzésben részt vevő 90
álláskereső a lakóhely és a képzés
helye között
Nyugdíjasok utazási utalványával igénybe vehető utazási kedvezmények
22./ Nyugdíjas utalvány alapján (évente 16 50
alkalommal), vagy
a
22./ Az a) pont szerinti 2 kedvezményes
b
utazási lehetőség összevonásával

90

23. Nyugdíjas utalvány alapján évente
további két alkalommal

90

Nyugdíjas bérlet

Állást kereső személyek utazási kedvezménye
24. Álláskereső támogatott képzés helye
és lakóhelye között

90

25. Az a személy, aki a helyi
önkormányzat által rendszeresen
folyósított szociális segélyben
részesül, ha munkaviszonyban nem áll

tanulóbérlet

Menekültként vagy oltalmazottként elismerést kérő személyek, valamint a menekültek és a menedékesek
utazási kedvezményei
26. Tartózkodási engedélye, valamint a
100
Bevándorlási és Állampolgári Hivatal
által kiállított igazolással rendelkező,
menekültkénti, vagy oltalmazottkénti
elismerést kérő, valamint a
menedékeskénti elismerést kérő
személy
27.

A Bevándorlási és Állampolgári
Hivatal által kiállított igazolással
rendelkező menekült és menedékes

100

Alkalmazásban állók utazási kedvezményei
28. Költségvetési szerv foglalkoztatottja
(évente 12 alkalommal menettérti
utazásra)

50

29. Egyházi intézmények, a társadalmi
szervezetek, alapítványok dolgozója
(évente 12 alkalommal menettérti
utazásra)

50

Fogyatékos személyek utazási kedvezménye

30. Vak személy

90

90

100

31. Hallássérült személy

90

90

100

32. A magasabb összegű családi
pótlékban részesülő gyermek,
valamint a 1998. évi XXVI. törvény
szerint súlyosan fogyatékos személy

90

90

100

33. A magasabb összegű családi
90
pótlékban részesülő gyermek,
valamint az 1998. évi XXVI. törvény
szerinti súlyosan fogyatékos személy,
a vak személy és hallássérült személy
1 fő kísérője

100

34. Hadirokkant és hadiözvegy

100

100

35. Hadirokkant kísérője

100

100

36. Legalább 75%-os rokkant,
hadirokkant családtagja

50

100

37.

Rokkantsági járadékos

nyugdíjasbérlet

Csoportos utazási kedvezmények
38. A legalább 10 főből álló óvodás
csoport tagja és 10 gyermekenként 3
fő kísérő

90

39. A 10 éven aluli gyermekek – legalább 50
6 gyermekből álló – csoportja
együttes utazási esetén a velük utazó
2 kísérő
40. A nappali tagozatos diákok csoportos 50
utazása esetén 10 fő diákonként,
legfeljebb egy fő kísérő
41. A gyermekotthonban nevelt
gyermekek legalább 3 fős csoportja
és az őket kísérő 2 nevelő

90

42. A Sztv. 8.§-a (3) bekezdésének b)

90

43. A szülő (szülők) és a vele ( velük)
együtt utazó legalább 3 gyerekük

90

