Tájékoztató a kisgyermekes bérletekkel kapcsolatban
„Kisgyermekes bérlet” megnevezéssel új bérlettípust vezetett be a Tüke Busz Zrt 2014. január 1-jén.
Az új bérlet egy havi, korlátlan számú utazásra érvényes a Tüke Busz Zrt. által üzemeltetett
autóbuszjáratokon.
Jogosultak köre:
A kisgyermekes havi bérlet igénybevételére, az a bejelentett pécsi állandó lakóhellyel rendelkező
személy jogosult, aki Baranya vagy más megye kormányhivatalának Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerve által kiállított hatósági bizonyítvánnyal vagy határozattal, vagy a Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, vagy a
Baranya vagy más megye kormányhivatalának járási hivatala által kiállított határozattal, vagy a
munkáltató által kiállított igazolással igazolja, hogy terhességi-gyermekágyi segélyt (TGYÁS),
vagy gyermekgondozási díjat (GYED), vagy gyermekgondozási segélyt (GYES), vagy
gyermeknevelési támogatást (GYET) vesz igénybe.
Kiváltás módja, feltételei, szükséges dokumentumok:
• Abban az esetben, ha a TGYÁS, vagy GYED ellátás valamelyikében részesülő igénylő
járandóságát részére az OEP folyósítja, a kisgyermekes bérletre (bérlet) való jogosultságot a
Baranya (vagy más megye) Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerve (OEP) által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példányának
bemutatásával igazolja, melynek kiállítási dátuma a bérletigazolvány kiállításának dátumánál
legfeljebb 30 nappal korábbi lehet. A jogosultság három hónapnál nem régebbi
megállapító határozat bemutatásával is lehetséges.
• Abban az esetben, ha a TGYÁS, vagy GYED ellátás valamelyikében részesülő munkáltatója
társadalombiztosítási kifizető hely, ezért az igénylő járandóságát a munkáltatója folyósítja
részére, a kisgyermekes bérletre (bérlet) való jogosultságot a munkáltató által e célból
kiállított igazolás (igazolás) eredeti példányának bemutatásával igazolja, melynek kiállítási
dátuma a bérletigazolvány kiállításának dátumánál legfeljebb 30 nappal korábbi lehet Az
ellenőrizhetőség
érdekében
a
Tüke
Busz
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az
igazolásról
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(http://www.tukebusz.hu/letoltes/munk_ig_kgy_20140101.pdf) tesz közzé és csak azzal
egyező igazolást áll módjában elfogadni.
• Abban az esetben, ha a GYES, vagy GYET ellátás valamelyikében részesül az igénylő, a
kisgyermekes bérletre (bérlet) való jogosultságot a Magyar Állam Kincstár (MÁK) által e
célból kiállított hatósági bizonyítván (a kisgyerekes bérletigazolvány kiváltásához
szükséges igazolás) eredeti példányának bemutatásával igazolja. A területileg illetékes
hivatal a MÁK Családtámogatási Ügyfélszolgálat Pécs kisgyermekes bérlet vásárlásához a
GYES, vagy GYET folyósításáról a Magyar Államkincstár által kiállított, a bérletigazolvány
kiállításának dátumánál legfeljebb 30 nappal korábbi kiállítási dátumú eredeti hatósági
bizonyítvány bemutatása szükséges a bérletpénztárakban.

• Abban az esetben, ha az igénylő ápolási díjat vesz igénybe gyermeke, a kisgyermekes bérletre
(bérlet) való jogosultságot a Baranya (vagy más megye) Megyei Kormányhivatal Pécsi
(vagy más település) Járási Hivatala (Hivatal) által kiállított határozat eredeti
példányának bemutatásával igazolja, melynek kiállítási dátuma a bérletigazolvány
kiállításának dátumánál legfeljebb 3 hónappal nappal korábbi lehet – abban az esetben
igényelhet, ha az általa ápolt (pl.: tartósan beteg gyerek) 18 év alatti személy.

A bérletigazolványon feltüntetett érvényességi idő a korábbi lejáratú hatósági bizonyítvány, vagy
határozat szerinti lejárati hónap utolsó napja, de legfeljebb a bérletigazolvány kiállításától számított 6.
hónap utolsó napjáig tart.
A bérletre való jogosultságot elegendő a bérletigazolvány kiváltásakor igazolni. A bérletigazolvány
érvényességi idején belül a havi bérletszelvény megvásárlásakor a bérletre való jogosultságot a
bérletigazolvány igazolja. A bérlettel való utazás a bérletigazolvány és a bérletszelvény együttes
érvényességének fennállása esetén lehetséges.
A kiváltáshoz szükséges továbbá a személyazonosító igazolvány, lakcím kártya, igazolványkép és a
TGYÁS vagy GYED ellátásról szóló hatósági bizonyítvány vagy határozat, vagy igazolás, vagy a
GYES vagy GYET ellátásról szóló hatósági bizonyítvány, vagy az ápolási díjról szóló határozat 1
másolati példánya.
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MINTA

Munkáltató:
Név:
Cím:
Adószám:
Iktatószám:……………………………..
Ügyintéző:……………………………….
Tárgy: adatigazolás
Igazolás
Kérelmének megfelelően nyilvántartásunk alapján igazolom, hogy:
(továbbiakban: igénylő)
születési hely, idő:
anyja neve:
adóazonosító jel:
TAJ szám:
részére
(TAJ száma:
, anyja neve
, születési ideje:
nevű gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyt/gyermekgondozási
folyósítunk az alábbiak szerint:

)
díjat*

Az ellátás folyósításának kezdete:
Az ellátás folyósítása jelenleg is folyamatban van, várható lejárata:
Jelen igazolás az igénylő részére a Tüke Busz Zrt. által értékesített kisgyermekes
bérletigazolvány kiváltása érdekében került kiadásra.
Kelt:

,
……………………………………………
aláírás
társadalombiztosítási kifizetőhely bélyegző

