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Iktatószám:04294-002/2022-P
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Juhász Angéla részére
juhasz.angela@szentendre.hu

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Juhász Angéla!

Hivatkozva a menekültekre vonatkozó, a közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatainkon érvényes utazási 
feltételekkel kapcsolatos megkeresésére, az alábbi tájékoztatást adjuk:

A helyközi közúti személyszállításban igénybe vehető kedvezményeket és azok igénybevételének feltételeit a 
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet határozza meg.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a menedékesként elismert személyek, valamint a menedékjogot 
kérők részére – a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szerinti utazási kedvezmény igénybevételéhez - Igazolást 
állít ki, mely alapján az érintettek - az Igazoláson feltüntetett viszonylatban és alkalommal - díjmentes utazási 
kedvezményre jogosultak. 
Az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges Igazolást a menekültügyi hatóság - nedves, címeres 
nagyméretű - körbélyegzővel látja el. Az Igazolásról másolati példány nem készül, így az utazási kedvezmény 
igénybevétele során minden esetben a Menekültügyi Igazgatóság által kiállított eredeti, körbélyegzővel ellátott 
példányt kell felmutatni. 
Az utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultságukat 

- a menedékjogot kérők az Igazolás és a Humanitárius célból kiadott tartózkodási engedélyük, 
- a menedékesként elismert személyek az Igazolás és a Magyarországi tartózkodásra jogosító 

engedélyük 
együttes felmutatásával igazolhatják. 

A távolsági kiegészítő jegyre kedvezmény nem érvényesíthető, így a kiegészítő jegy váltásával igénybe vehető 
országos besorolású autóbusz-járatokon történő utazáskor a kiegészítő jegy árát meg kell fizetni.

A menekültek és menekültként való elismerést kérelmezők kedvezményével kapcsolatban társaságunk 
nyilvános és honlapján közzétett Üzletszabályzata (Üzletszabályzat - Volánbusz (volanbusz.hu)) – a fent 
leírtakkal összhangban – az alábbiakat tartalmazza (1. sz. melléklet Díjszabás, III. fejezet 11. pont):
11.1. Jogosultság 
Helyközi közlekedésben a menekültek és menekültként elismerést kérők kedvezményes utazására jogosult a 
kérelmező 
- menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismerést kérő, továbbá 
- a menekült és menedékes 
személy, a részükre rendszeresített és érvényes „Humanitárius tartózkodási engedély menedékjogot kérők 
részére” felmutatásával, továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, annak illetékes szerve vagy befogadó 
állomás által kiállított, az utazásra és a kedvezményre jogosító Igazolás alapján. 
11.2. A kedvezmény mértéke 
A 11.1. pontban meghatározott engedély, illetve Igazolás alapján az ott felsorolt személyek és/vagy az 
Igazoláson szereplő családtagjaik díjtalanul utazhatnak a helyközi autóbuszjáratokon a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal, annak illetékes szerve vagy befogadó állomás által kiállított Igazoláson meghatározott 
napon vagy időszakban, a feltüntetett számú alkalommal és viszonylat(ok)ban. 
A feláras besorolású országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat 
igénybevételéért fizetendő kiegészítő díjból, illetve a helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, 
kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket. Ezért a feláras besorolású országos autóbuszjárat, 
illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, 
illetve a helybiztosítás díját (II. Fejezet 1.2. pont) a díjtalan utazásra jogosult személyeknek is – a 3 év alatti, 
külön ülőhelyet nem foglaló gyermek kivételével – utazási alkalmanként és járatonként külön, teljes áron meg 
kell fizetniük. 

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat


VOLÁNBUSZ Zrt.
Kommunikációs Igazgatóság

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.hu 

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302

2

11.3. Érvényességi viszonylat 
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal vagy illetékes szerve által kiállított Igazoláson megnevezett személy 
csak az azon feltüntetett viszonylat(ok)ban jogosult díjtalan utazásra. Ha az Igazoláson szereplő 
viszonylat(ok)ban az utazás több útirányon át lehetséges, a kedvezmény bármely útirányban történő utazásra 
igényelhető. 
11.4. Érvényesség napja 
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, annak illetékes szerve vagy a befogadó állomás által kiállított Igazolás 
érvényesítése történhet egy napra vagy egy időszakra, továbbá egy vagy több alkalomra. Az Igazolás a 
kedvezményes utazásra csak az azon feltüntetett napon vagy időszakon belül és csak a meghatározott számú 
alkalommal jogosít. Az egyes utazások alkalmával az utazás adatai az Igazolásra bejegyzésre kerülnek. 
11.5. Jogosultság igazolása 
A menekültek és menekültként elismerést kérők kedvezményére jogosult nem magyar állampolgárok 
jogosultságukat az érvényes „Humanitárius tartózkodási engedély menedékjogot kérők részére” és a 
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, annak illetékes szerve vagy befogadó állomás által kiállított Igazolás 
együttes bemutatásával vehetik igénybe.

A Szentendrén belüli eljutást biztosító, illetve a városon áthaladó autóbusz-járatok helyközi járatok, melyeken a 
fentiekben jelzettek szerint vehetik igénybe díjmentesen a menekültek és családtagjaik a személyszállítási 
szolgáltatást.

Levelünkhöz mellékeljük a jelzett Igazolás és engedély mintáit.

Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkkal segítségükre lehettünk.

Budapest, 2022. 04. 21.

Üdvözlettel:

Dr. Őry Ferenc
utaskapcsolati csoportvezető

VOLÁNBUSZ Zrt.

A VOLÁNBUSZ Zrt. adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatója elérhető társaságunk honlapján (https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/adatvedelmi-
tajekoztato). 

http://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/adatvedelmi-tajekoztato
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