
A helyközi közlekedés kedvezményei

KEDVEZMÉNYEZETTEK BEMUTATANDÓ IGAZOLÁS

Nappali és esti tagozatos tanuló iskola/
gyakorlati foglalkozás és a lakhely közötti 
utazásra

Érvényes diákigazolvány, illetve a diákigazolvánnyal 
nem rendelkezők számára a 362/2011. (XII. 30.) számú 
kormányrendelet szerinti igazolás

Vak személy HÉV-en 90%-os bérletet 
vásárolhat

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (2015. április 
1-jét megelőzően a Magyar Államkincstár) által kiállított 
Hatósági Igazolvány és személyazonosságot igazoló 
okmány, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségének érvényes arcképes igazolványa

Hallássérült személy HÉV-en 90%-os bérletet 
vásárolhat

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes 
arcképes igazolványa

A magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő gyermek, valamint az 1998. évi 
XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos 
személy HÉV-en 90%-os bérletet vásárolhat

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (2015. április 
1-jét megelőzően a Magyar Államkincstár) által kiállított 
Hatósági Igazolvány és személyazonosságot igazoló okmány

KEDVEZMÉNYEZETTEK BEMUTATANDÓ IGAZOLÁS

A Szátv. hatálya alá tartozó 6–65 év között külföldi állampolgár évente 
4 alkalommal menettérti utazásra

„Magyar igazolvány” és „Magyar hozzátartozói 
igazolvány”

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók intézményének tanulója 
és legfeljebb 2 kísérője az intézmény székhelye és a gyermek lakóhelye 
között

Sajátos nevelési igényű gyermek igazolása, 
a kísérő részére a kíséret tényét igazoló 
utasnyilvántartó lap

Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott (aki tanulói 
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik) az intézmény székhelye  
és a gondozott lakóhelye között 

Intézmény igazolása

Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott legfeljebb  
2 kísérője az intézmény székhelye és a gondozott lakóhelye között

Szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója az intézmény 
székhelye és a lakóhelye között

18 éves korig a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy európai uniós 
forrásból támogatott képzésben részt vevő álláskereső a lakóhely  
és a képzés helye között

A fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatalának igazolása 
és személyi igazolvány

A gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja
és az őket kísérő 2 nevelő. 10-nél több gyermek utazása esetén
10 gyermekenként további 2 fő kísérő

Intézmény igazolása (gyermekközpont által  
az utazás napjára kiállított utaslista)

Nyugdíjasok évente max. 8 alkalommal, ha az utazási utalvány
két kedvezményes utazási lehetőségét összevonják

„Ellátottak utazási utalványa”, személyi 
igazolvány

Nyugdíjasutalvány alapján évente további két alkalommal az 50%-os 
kedvezmények felhasználását követően

Álláskereső a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy európai uniós 
forrásból támogatott a képzés helye és lakóhelye között 

A fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatalának igazolása 
és személyi igazolvány

Vak személy a HÉV-en 90%-os jegyet vehet Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
(2015. április 1-jét megelőzően a Magyar 
Államkincstár) által kiállított Hatósági 
Igazolvány és személyazonosságot igazoló 
okmány, vagy a Magyar Vakok és Gyengén- 
látók Országos Szövetségének érvényes 
arcképes igazolványa

Hallássérült személy a HÉV-en 90%-os jegyet vehet A siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetségének érvényes arcképes igazolványa

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint 
az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy  
a HÉV-en 90%-os jegyet vehet

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
(2015. április 1-jét megelőzően a Magyar 
Államkincstár) által kiállított Hatósági Igazolvány 
és személyazonosságot igazoló okmány

Az előző 3 pontban felsorolt személyek (vakok, siketek, súlyosan 
fogyatékosok, magasabb összegű családi pótlékban részesülők)
1 fő kísérője a HÉV-en 90%-os jegyet vehet

A jogosult személy igazolványa alapján, 
a kísérőnek nem kell semmilyen okmány. 
CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY!

A Szátv 8. § (3) bekezdése b) pontjában meghatározott 18 éven aluli 
személyek legalább 10 főből álló csoportja és a velük utazó két  
18. életévét betöltött kísérője (évente 1 alkalommal menettérti 
utazásra)

Csoportos utazást szervező előzetes 
megrendelése alapján a Központi 
ügyfélszolgálaton adjuk ki a jegyeket. Az Szátv. 
alapján váltott jegyek kiadásához a „Magyar 
igazolvány” vagy „Magyar hozzátartozói 
igazolvány” bemutatása is szükséges.

Az EU, EGT tagállam és Svájc 18 éven aluli állampolgárainak (továbbá 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem állampolgárság alapján 
rendelkező személyeknek) legalább tíz főből álló csoportja  
és a velük utazó két 18. életévet betöltött kísérője  
(évente 1 alkalommal menettérti utazásra)

Szülő(k) és a vele/velük együtt utazó legalább 3 gyermekük,
– ha a gyermekek 18 éven aluliak, vagy
–  ha a gyermekek 26 éven aluliak és a nappali képzésben részt vevő 

tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkeznek, továbbá
–  ha valamely gyermekre tekintettel – életkortól függetlenül – 

magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja. 
Amennyiben a család valamely tagja egyéb kedvezményre való 
jogosultsággal rendelkezik, annak igénybevételével utazhat, 
és az nem érinti a többi családtag kedvezményre való jogosultságát.

Személyi igazolvány és a feltételek igazolására 
alkalmas okmányok (pl. diákigazolvány stb.)
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Nappali és esti tagozatos tanuló bármely viszonylatú 
utazásra

Érvényes állandó vagy ideiglenes diákigazolvány, 
illetve 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet 
szerinti igazolás. 

Levelező tanrendben a középiskola végéig 
és a felsőoktatásban tanuló iskola/gyakorlati 
foglalkozás és a lakhely közötti utazásra

A Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos 
tanuló, hallgató

A „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói 
igazolvány” mellékletében vagy pótfüzetében 
beragasztott érvényesítő matrica

Az EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára (továbbá 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem 
állampolgárság alapján rendelkező személy), aki ezen 
államok nappali és esti oktatásban részt vevő tanulója, 
hallgatója

Magyar diákigazolvány, az érintett államokban 
kibocsátott diákigazolvány, nemzetközi diákiga- 
zolvány, 16 éven aluli külföldi gyermek esetében 
útlevél vagy személyi igazolvány. Magyarországi 
tanintézménnyel fennálló tanulói vagy hallgatói 
jogviszony igazolására kizárólag a diákigazolványokról 
szóló jogszabály szerinti magyar diákigazolványok 
használhatók. A nemzetközi diákigazolvány nem 
lehet egyben bankkártya  is.

Nyugdíjasok évente 16 alkalommal „Ellátottak utazási utalványa” és személyi 
azonosításra alkalmas okmány

Költségvetési szerv és intézmény foglalkoztatottja 
évente 12 alkalommal menettérti utazásra

A 85/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet 2. sz. 
melléklete: utazási utalvány

Egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, 
alapítványok dolgozója évente 12 alkalommal 
menettérti utazásra

Legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja  
a környéki autóbuszokon díjmentesen, a HÉV-en  
50%-os menetjeggyel utazhat (igényjogosult családtag
a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő 
házastárs (élettárs), gyermek)

Személyi igazolvány és jogosultságot megalapozó 
okmány

10 éven aluli gyermekek legalább 6 gyermekből álló 
csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 
2 kísérő. 10-nél több gyermek utazása esetén
10 gyermekenként további 2 kísérő. 

A csoportos utazást szervező előzetes megrendelése 
alapján

A nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén  
10 fő diákonként legfeljebb 1 fő kísérő 

Érvényes diákigazolvány

Díjmentesen  
utazhatnak

90%-os jegyárkedvezményre  
jogosultak

90%-os bérletárkedvezményre 
jogosultak

Budapest határán kívüli szakaszokon,  
a környéki autóbuszokon és a HÉV-en

50%-os jegyárkedvezményre 
jogosultak

KEDVEZMÉNYEZETTEK BEMUTATANDÓ IGAZOLÁS

Felnőtt kíséretében utazó 
gyermek az iskolai tanulmányai 
megkezdéséig

Iskolai tanulmányok megkezdése 
előtt igazolás nélkül vehető 
igénybe a kedvezmény

65 évesnél idősebb magyar, 
valamint EU, EGT tagállam 
és Svájc állampolgára

Személyi igazolvány vagy bármely 
más személyi azonosításra 
alkalmas okmány

65 évesnél idősebb magyar 
nyugellátású külföldi állampolgár

Nyugdíjfolyósító szerv igazolása 
az ellátás folyósítási törzsszámáról 
és bármely személyi azonosításra 
alkalmas okmány

A Szátv. hatálya alá tartozó 
65 évesnél idősebb külföldi 
állampolgár és 65. életévét betöltött 
hozzátartozója

Névre szóló "Magyar igazolvány", 
illetve "Magyar hozzátartozói 
igazolvány"

65 évesnél idősebb menekült, lete- 
lepedett, továbbá a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával nem állampol-
gárság alapján rendelkező személy

Személyi azonosítására 
és jogállás megállapítására 
alkalmas okmány

Vak személy (kivéve HÉV Budapest 
határán kívül)

Az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság (2015. április 1-jét 
megelőzően a Magyar Államkincstár) 
által kiállított Hatósági Igazolvány 
és személyazonosságot igazoló 
okmány, vagy a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsé-
gének érvényes arcképes igazolványa

Hallássérült személy (kivéve HÉV 
Budapest határán kívül)

A Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetségének érvényes arcképes 
igazolványa

A magasabb összegű családi pótlék- 
ban részesülő gyermek, valamint 
az 1998. évi XXVI. törvény szerint 
súlyosan fogyatékos személy 
(kivéve HÉV, Budapest határán kívül)

Az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság (2015. április 
1-jét megelőzően a Magyar 
Államkincstár) által kiállított 
Hatósági Igazolvány és személy- 
azonosságot igazoló okmány

Az előző 3 pontban felsorolt sze-
mélyek (vakok, siketek, súlyosan 
fogyatékosok, magasabb összegű 
családi pótlékban részesülők) 1 fő  
kísérője (kivéve HÉV, Budapest 
határán kívül)

A jogosult személy igazolványa 
alapján a kísérőnek nem kell 
semmilyen okmány. 
CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR 
A KEDVEZMÉNY!

Hadirokkant, hadiözvegy Hadigondozási igazolvány 
és személyi igazolvány

Hadirokkant kísérője Hadigondozási igazolványban az
orvosszakértői szerv szakvéleménye
alapján rögzített kísérő
szükségessége. CSAK A KÍSÉRÉS
IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY!

Legalább 75%-os rokkant hadirok-
kant családtagja (igényjogosult csa-
ládtag a kedvezményezettel közös 
háztartásban együtt élő házastárs/
élettárs, gyermek) 
(kivéve HÉV, Budapest határán kívül)

Személyi igazolvány és 
jogosultságot megalapozó okmány

Tartózkodási engedéllyel rendelkező 
menekültkénti vagy oltalmazottkénti 
elismerését kérő, valamint menedé- 
keskénti elismerését kérő személy 
az igazolásban meghatározott 
viszonylatra és alkalommal

A kérelmező külföldi számára 
rendszeresített tartózkodási 
engedély és a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal 
által kiállított igazolás

Menekült és a menedékes 
az igazolásban a meghatározott
viszonylatra és alkalommal

A Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal által kiállított igazolás 
és személyi azonosításra alkalmas 
okmány alapján


