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Személyszállítási Üzletszabályzatának  

8. számú módosítása 
 

 

 

A Személyszállítási Üzletszabályzat 2015. november 01-től az alábbiak szerint módosul: 

 

 

I. Az Üzletszabályzat „V.1. Tüke Busz Zrt. járatain használt jegyek, bérletek” pontja az 
alábbiakkal egészül ki: 

 
„Közfoglalkoztatottak bérlete: egy havi, minden naptári napon 05.00 óra és 22.00 óra közötti 
időszakban valamennyi járaton korlátlan számban igénybe vehető utazásra jogosít.  
A közfoglalkoztatottak bérlete igénybevételére a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. által kiállított 
fényképes igazolvánnyal rendelkező személyek jogosultak.  

A közfoglalkoztatottak bérletét csak a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. vásárolhatja meg az általa 
alkalmazott közfoglalkoztatottak számára.” 

 

II. Az Üzletszabályzat 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

 
Díjszabási Tájékoztató 

 

JEGYEK  ÁFA nélkül PÓTDÍJAK 
(amelyek a viteldíjon felül fizetendők) elővételi menetjegy 220 Ft 

gépkocsivezetői-menetjegy 283 Ft érvényes jegy (késői jegykezelés), illetve 
bérlet nélküli utazás; kutyaszállítás érvényes 
menetjegy nélkül: 

ellenőri menetjegy 283 Ft ▪helyszíni pótdíjfizetés 10 000 Ft 
éjszakai menetjegy 283Ft ▪7 napon belüli befizetés 15 000 Ft 
napijegy 827 Ft ▪7 napon túli, de 30 napon 

belüli befizetés esetén                            
 
20 000 Ft 3 napos jegy 2 126 Ft 

7 napos jegy 2 496 Ft ▪30 napon túli befizetés 
esetén 

30 000 Ft 

elektronikus jegy 30 percre 220 Ft ▪helyszíni pótdíjfizetés 10 000 Ft 
elektronikus jegy 120 percre 504 Ft   
tanintézeti osztályjegy 2 300 Ft   
  Kézipoggyásznak* nem minősülő tárgy 

szállítása, 
illetve a jármű beszennyezése esetén: 

BÉRLETEK  
Összvonalas  
havi bérlet 5 276 Ft ▪helyszíni pótdíjfizetés 10 000 Ft 
elektronikus havi bérlet 5 276 Ft ▪7 napon belüli befizetés 15 000 Ft 
30 napos bérlet 5 276 Ft ▪7 napon túli, de 30 napon 

belüli befizetés esetén 
 
20 000 Ft első, illetve második félhavi bérlet 3 543 Ft 

negyedéves bérlet 15 094 Ft ▪30 napon túli befizetés esetén 30 000 Ft 



kisgyermekes bérlet 2 598 Ft ▪Jármű beszennyezése esetén: pótdíjon felül a 
jármű takarítási és fertőtlenítési díja. polgárőr bérlet 2 598 Ft 

közfoglalkoztatottak bérlete 2 598 Ft 
  *(Kézipoggyász: utasonként max. 2 db, 

legfeljebb 40 x 50 x 80 cm-es, vagy 
20 x 20 x 200 cm-es tárgy) 

Tanuló/Nyugdíjas  
havi bérlet 2 598 Ft 
elektronikus havi bérlet 2 598 Ft Hamisított jegy, bérlet, utazási igazolvány 

használata, illetve jogtalanul igénybe vett 
kedvezmény esetén: 

negyedéves bérlet 7 480 Ft 
  
Egyéb díjak  ▪helyszíni pótdíjfizetés 20 000 

Ft 
▪bérletigazolvány 100 Ft ▪7 napon belüli befizetés 25 000 

Ft 
▪kezelési díj bérlet, napijegy, 
3 napos jegy, hetijegy 
visszaváltására, megrongálódott 
bérletszelvény cseréjekor 100 Ft 

▪7 napon túli, de 30 napon 
belüli befizetés esetén 

 
30 000 
Ft 

▪kutya szállítása 1db 
menetjegy 

 
 

▪30 napon túli befizetés esetén 50 000 
Ft 

    
 

 

Érvényes bérlet utólagos bemutatása, illetve a 
bérletigazolvány (diákigazolvány) számának 
hiánya esetén:* 

 

 

▪7 napon belüli pótdíjfizetés                1 000 Ft 
▪7 napon túli pótdíjfizetés 2 000 Ft 
*(A pótdíj csak az Ügyfélszolgálati Irodában 
fizethető be.)   

 

Pécs, 2015. október 12. 
Tüke Busz Zrt. 


