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A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron 
megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon 

(Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 

 
1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a győri városi (helyi) autóbuszjáratokon 

A Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő helyi autóbuszjáratokon érvényes 
menetjegy és bérlet típusokat valamint azok díjait és a pótdíjakat a Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Szolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza az 
alábbiak szerint:  
Menetjegy elővételben: 250 Ft.  
Gyűjtőjegy: 2.250 Ft/10 db.  
Menetjegy az autóbuszvezetőnél: 440 Ft.  
Családi jegy: 700 Ft.  
Menetdíj a Citybuszon: díjmentes. 
 
Árváltozás esetén az előre megváltott menetjegyet kicserélni nem kell, az határidő nélkül 
felhasználható utazásra. 
 
A gyűjt őjegy kedvezmény: 
A 10 db-ból álló kedvezményes árú gyűjtőjegy ára a 10 db gyűjtőjegyre vonatkozik. A 
gyűjtőjegy kizárólag menetjegy és bérletkiadó automatából vásárolható. A gyűjtőjegyre 
egyebekben a menetjegyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
A családi jegy kedvezmény: 
A családi jegy igénybevételére a legalább 2 gyermekével együtt utazó szülő(k) és a vele vagy  
velük együtt utazó gyermekeik jogosultak, ha a gyermekek nappali tagozaton tanulnak, és ezt  
érvényes diákigazolvánnyal igazolják. A családi jegyre egyébként a menetjegyre vonatkozó  
szabályokat kell alkalmazni. Családi jegy kizárólag az autóbuszon váltható. 
 
Bérletek:  

  Általános 
 

 Tanuló  
 

 Nyugdíjas  
 

 Felmutatóra 
szóló  

 Negyedéves 16.500 Ft 
 

6.500 Ft 
 

6.500 Ft 
 

  - 

 Havi 5.600 Ft 
 

2.200 Ft 
 

2.200 Ft 
 

19.800 Ft 
 

 30 napos 5.600 Ft 
 

  -   -   - 

 Félhavi 3.600 Ft 
 

  -   -   - 

 Hétnapos  2.500 Ft 
 

  -   -   - 

 24 órás 800 Ft 
 

  -   -   - 

A menetjegyek és bérletek díjai forintban értendők és a hatályos adó jogszabályoknak 
megfelelő adót is tartalmazzák. 



 
A hétnapos bérlet: 
A hétnapos bérlet a vásárlás napján nulla órától a vásárlás napját követő hatodik nap 24.00 
órájáig érvényes. 
A hétnapos bérlet a személyazonosító igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a kártyaformátumú 
vezetői engedéllyel együtt jogosít utazásra. 
 
A 24 órás bérlet: 
A 24 órás bérlet külön igazolvány nélkül, a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi 
autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. 
A 24 órás bérlet használatára az a személy jogosult, aki azzal az utazást megkezdte. A 24 órás 
bérlet bármely kezdőnappal és időponttól (óra, perc) váltható, és az érvényességének 
kezdetétől számított 24 órán át (a bérleten feltüntetett időpontig) érvényes azzal, hogy az 
érvényesség idején belül megkezdett utazás annak lejárta után még befejezhető. A 24 órás 
bérlet a rajta feltüntetett időpont előtti időszakra utazási jogosultságot nem keletkeztet. 
Érvénytelen a 24 órás bérlet, ha az utazás megkezdése után átruházták. 
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell 
alkalmazni. 
 
A felmutatóra szóló bérlet: 
A felmutatóra szóló bérletet egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok is vásárolhatják. A bérlet igazolvány nélkül valamennyi helyi járatú 
vonalon korlátlan számú utazásra jogosít az érvényessége időtartama alatt. 
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell 
alkalmazni. 
 
A pót- és késedelmi díjak mértéke: 
 
6.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az az utas: 
 - aki kézipoggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, 
 - aki, vagy az általa szállított kézipoggyász, csomag, illetőleg élőállat az autóbuszt 

beszennyezi, 
 - aki az engedélyezett darabszámot meghaladó csomagot díjfizetés nélkül szállít, 
 - aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, továbbá előre  

váltott menetjegyét nem érvényesítette az utólagos érvényesítéssel együtt, 
 - aki kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, 
 - aki kutyát - kivéve a díjmentesen szállíthatókat - külön érvényes menetjegy nélkül szállít, 
 - aki a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes 

adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé. 
3.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a kirótt pótdíjon felül, aki a pótdíj összegét 30 napon 
belül nem egyenlíti ki. 
 
A bemutatási díj mértéke: bruttó 1.000,- Ft. 
 
A menetjegy és bérlet árának visszatérítése esetén a kezelési költség a visszatérítendő összeg 
20 %-a, de legfeljebb bruttó 500 Ft. 
 
 
 
 



2. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a soproni városi (helyi) autóbuszjáratokon 

A Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő helyi autóbuszjáratokon 
érvényes menetjegy és bérlet típusokat valamint azok díjait és a pótdíjakat a Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató között létrejött Közszolgáltatási 
Szerződés tartalmazza az alábbiak szerint:  
 
 Teljes árú menetjegy: - elővételben 320 Ft, 

 - autóbuszvezetőnél 390 Ft.  
 

 Összvonalas bérletek: - negyedéves 20.000 Ft, 
- havi 6.900 Ft, 
- félhavi 4.300 Ft,  
- hétnapos 2.250 Ft, 
- napi 780 Ft. 

 
 Felmutatós bérlet: - havi 17.700 Ft. 
 Tanulók bérletei: - féléves 3.800 Ft,  

- negyedéves 1.900 Ft, 
- havi 630 Ft. 

 
 Nyugdíjasok bérletei: - negyedéves 6.200 Ft, 

- havi 2.200 Ft. 
 

A menetjegyek és bérletek díjai forintban értendők és a hatályos adó jogszabályoknak 
megfelelő adót is tartalmazzák. 
 
Árváltozás esetén az előre megváltott menetjegyet kicserélni nem kell, az határidő nélkül 
felhasználható utazásra. 
 
 A napi bérlet: 
A napi bérlet - külön igazolvány nélkül - az érvényessége napjának nulla órájától az 
érvényessége napjának 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi 
autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosítja a bérlet felmutatóját. 
Érvénytelen a napi bérlet, ha az utazás megkezdése után átruházták. 
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell 
alkalmazni. 
 
A tanulók féléves bérlete: 
A tanulók féléves bérlete a tárgyfélév első napjának nulla órájától, a következő félév első 
hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes. 
 
A hétnapos bérlet: 
A hétnapos bérlet a vásárlás napján nulla órától a vásárlás napját követő hatodik nap 24.00 
órájáig érvényes. 
A hétnapos bérlet a személyazonosító igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a kártyaformátumú 
vezetői engedéllyel együtt jogosít utazásra. 
 
 
 



A felmutatóra szóló bérlet: 
A felmutatóra szóló bérletet egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok is vásárolhatják. A bérlet igazolvány nélkül valamennyi helyi járatú 
vonalon korlátlan számú utazásra jogosít az érvényessége időtartama alatt. 
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell 
alkalmazni. 

 
A pótdíjak mértéke: 
 
8000- Ft pótdíjat köteles fizetni az az utas: 
 - aki kézipoggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, 
 - aki, vagy az általa szállított kézipoggyász, csomag, illetőleg élőállat az autóbuszt  

beszennyezi, 
 - aki az engedélyezett darabszámot meghaladó csomagot díjfizetés nélkül szállít, 
 - aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, továbbá előre  

váltott menetjegyét nem érvényesítette az utólagos érvényesítéssel együtt, 
 - aki az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt  

módon igazolni nem tudja, 
 - aki az utazási kedvezményt érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító  

igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe, 
 - aki kutyát - kivéve a díjmentesen szállíthatókat - külön érvényes menetjegy nélkül szállít, 
 - aki a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes  

adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,  
 
A megállapított menetdíjon felül 12 000 forint pótdíjat fizet az, aki a pótdíjfizetési 
kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget. 
A bemutatási díj mértéke:1.300 - Ft. 
 
A menetjegy és bérlet árának visszatérítése esetén a kezelési költség a visszatérítendő összeg 
20 %-a, de legfeljebb bruttó 500 Ft. 
 

3. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a mosonmagyaróvári városi (helyi) 
autóbuszjáratokon 

A Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén működő helyi autóbuszjáratokon 
érvényes menetjegy és bérlet típusokat valamint azok díjait és a pótdíjakat a 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Szolgáltató között létrejött 
Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza az alábbiak szerint:  
 
Teljes árú menetjegy: 230 Ft, 
Általános havi bérlet: 3460 Ft, 
Tanuló-, nyugdíjas havi bérlet: 1120 Ft.  
 
A menetjegy és bérletek díjai forintban értendők és a hatályos adó jogszabályoknak megfelelő 
adót is tartalmazzák. 
Menetjegy csak az autóbuszjáratokon, az autóbuszvezetőknél váltható. 
A mosonmagyaróvári városi (helyi) személyszállításban érvényes bérletek az ott közlekedő 
valamennyi autóbuszjáraton, az autóbuszvezetőnél is válthatók. 
A Mosonmagyaróvár városi (helyi) személyszállításban a Szolgáltató az alábbiak szerint téríti 
vissza a bérlet árát: 



A Szolgáltató - visszaváltás esetén - a havi bérlet árát kezelési költség levonása mellett 
visszatéríti, ha a bérletet az érvényesség hónapjának 5. napján 24.00 óráig visszatérítésre 
benyújtják. 
A Szolgáltató - visszaváltás esetén - a havi bérlet árának felét kezelési költség levonása 
mellett visszatéríti, ha a bérletet az érvényesség hónapjának 20. napján 24.00 óráig 
visszatérítésre benyújtják. 
A tanuló és nyugdíjas bérlet ára, ha annak érvényessége már megkezdődött, nem téríthető 
vissza. 
 
A bérlet árának visszatérítése esetén a kezelési költség a visszatérítendő összeg 20 %-a, de 
legfeljebb bruttó 500 Ft. 
 
A pótdíjak mértéke: 
A megállapított menetdíjon felül 8 000 Ft pótdíjat fizet az, aki 
 - tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye érvényes, kivéve, ha az első 

jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként közli az autóbuszvezetővel és a 
továbbutazási útszakaszra a menetjegyét megváltja, 

 - jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli  
meg az utazást, 

 - érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással 
veszi igénybe a kedvezményt, 

 - az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon  
igazolni nem tudja, 

 - a menetjegyet vagy egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,  
 - a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére 

jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más 
nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja, 

 - a jegyvizsgálatot (jegyellenőrzést) megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges 
személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé, 

 - az utazási feltételeket más, az itt nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha 
kézipoggyászként, csomagként vagy azokban olyan tárgyat, illetve olyan élő állatot visz be 
az autóbuszba, amely az Utazási feltételek szerint autóbusszal nem szállítható, 

 - az autóbuszt poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, 
 - a dohányzási tilalmat megszegi és az autóbuszban vagy állomási területen a dohányzásra 

kijelölt helyen kívül dohányzik. 
 
A megállapított menetdíjon felül 12 000 forint pótdíjat fizet az, aki a pótdíjfizetési 
kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget. 
 
A bemutatási díj mértéke:1.300 - Ft. 
 


