
DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ
JEGYEK áfával PÓTDÍJAK

elővételi menetjegy 350 Ft 10.000 Ft pótdíjat köteles fizetni:

- aki csomagként, kézipoggyászként1 nem szállítható tárgyat visz be 
 a járműbe; 

- aki saját maga, vagy az általa szállított kézipoggyász, vagy élő állat 
bepiszkítja a járművet (a jármű takarítási és fertőtlenítési díján felül), 
illetve rongálás esetén;

- aki a vészjelzőt, vagy az ajtóvésznyitót indokolatlanul működésbe hozza;

- aki jegy, bérlet nélkül, vagy érvénytelen jeggyel (ideértve a későn kezelt 
jegyet is), bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást (pl.: teljes 
árú bérlet esetén általános bérletigazolvány, vagy személyi igazolvány, vagy 
útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély nélkül);

- aki élő állatot, nyitott szállító eszközben, külön érvényes menetjegy 
nélkül szállít;

- aki hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal, illetve jogtalanul 
igénybe vett utazási kedvezménnyel kísérli meg az utazást.

A 10.000 Ft pótdíj összeg 15 naptári napon túli fizetés esetén 
20.000 Ft-ra emelkedik.

1.000 Ft pótdíjat köteles fizetni2:

- aki az utazás során érvényes bérletét felmutatni nem tudja,  
de legalább az ellenőrzés napját megelőző napon váltott bérlettel  
rendelkezik, és azt az Ügyfélszolgálati Irodában 7 napon belül bemutatja 
(egy ügyre egy alkalommal egy bérlet mutatható be);

- olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre a bérletigazolvány 
(diákigazolvány) száma nincs tintával vagy írógéppel olvashatóan,  
javítás nélkül rávezetve.

Hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal történő utazás minden 
esetben feljelentést von maga után.

1(Kézipoggyász: utasonként maximum 2 db, legfeljebb 40 x 50 x 80 cm-es, 
 vagy 20 x 20 x 200 cm-es tárgy)

2A pótdíj csak az Ügyfélszolgálati Irodában fizethető be.

A Tüke Busz Zrt. Üzletszabályzata alapján 2020. október 22-től  
a pécsi közösségi közlekedés járatain 5.000 Ft pótdíjat köteles fizetni:

a) az utas, aki maszk nélkül utazik, vagy a maszkot nem a 431/2020. (IX.18.) 
kormányrendeletben meghatározott módon viseli.

b) Amennyiben az 5.000 Ft pótdíj összegét nem a helyszínen fizeti meg:

- a 18. életévét betöltött pótdíjazott személy esetén 7.500 Ft-ra, 15 napon  
túli fizetés esetén 10.000 Ft-ra emelkedik.

- a 18. életévét be nem töltött pótdíjazott személy esetén 15 napon túli 
fizetés esetén 10.000 Ft-ra emelkedik.

mobilon váltható elővételi menetjegy 350 Ft

gépkocsivezetői menetjegy 500 Ft

10 darabos gyűjtőjegy 3 300 Ft

24 órás jegy 1 100 Ft

72 órás jegy 2 800 Ft

7 napos jegy 3 500 Ft

tanintézeti osztályjegy - csak pécsi  
iskoláknak/óvodáknak

2 920 Ft

BÉRLETEK

Összvonalas

havi bérlet Tüke Kártya kedvezménnyel 6 940 Ft

havi bérlet 7 300 Ft

30 napos bérlet Tüke Kártya kedvezménnyel 6 940 Ft

30 napos bérlet 7 300 Ft

első, illetve második félhavi bérlet  
Tüke Kártya kedvezménnyel 

4 660 Ft

első, illetve második félhavi bérlet 4 900 Ft

negyedéves bérlet Tüke Kártya  
kedvezménnyel 

19 860 Ft

negyedéves bérlet 20 880 Ft

kisgyermekes és szociális bérlet 4 200 Ft

polgárőr bérlet 4 200 Ft

közfoglalkoztatottak 30 napos bérlete - 
csak munkáltató igényelheti

4 200 Ft

mentős bérlet 4 200 Ft

30 napos EB bérlet 3 000 Ft

Tanuló/Nyugdíjas

havi bérlet Tüke Kártya kedvezménnyel 3 710 Ft

havi bérlet 3 900 Ft

negyedéves bérlet Tüke Kártya  
kedvezménnyel

10 670 Ft

negyedéves bérlet 11 220 Ft

Egyéb díjak

bérletigazolvány 250 Ft

kezelési díj megrongálódott 72 órás jegy,  
7 napos jegy és bérletszelvény cseréjekor,  
bérlet visszaváltásakor

250 Ft

kezelési díj megrongálódott 24 órás jegy 
cseréjekor, visszaváltáskor

210 Ft

kutya szállítása egy útra 1 db menetjegy

Érvényes: 2021. június 1-jétől

Ügyfélszolgálati Iroda (Millennium Üzletház - 7621 Pécs, Rákóczi út 60.) tel: + 36 72 510-992 
 

Kedves Timi,

 

a magyar és angol változatban is kérnénk módosítást:

 

havi kutyabérlet helyett 30 napos kutyabérlet

és az egyéb díjaknál a kutya szállítása helyett kutya szállítása egy útra

 

az angol nyelvű változatban:

 

mounthly dog pass helyett 30-days pass for dogs


