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A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSAI 

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT  

III. fejezet: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK  

5. pont: Menetjegyváltás, utazási igazolványok érvényessége  

5.1. pont: a következőre módosul: 

„5.1. A személyszállítási szerződés megkötésének és az utazási jogosultság igazolására az utazási 

igazolvány szolgál. Az utazás – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott, díjtalan utazásra jogosító esetek kivételével – csak érvényes utazási igazolvánnyal 

történhet. A személyhez kötött (pl. névre szóló) utazási igazolvánnyal vagy a személyhez 

kötötten igénybe vehető kedvezmény alapján váltott kedvezményes utazási igazolvánnyal csak az 

arra jogosult utazhat. A nem személyhez kötött díjtermék   más személy részére, illetve a 

felhasználó személyéhez még nem kötött kedvezményes árú díjtermék  más azonos 

kedvezményre jogosultra mindaddig átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg, 

nem érvényesítették, vagy útipoggyászt nem adtak fel. Az egyes utazási igazolványok 

használatának szabályait a „V. Jegyek, bérletek használatához és az utazási kedvezmények 

igénybe vételéhez szükséges igazolások kiállítása, kiadása, érvényesítése” fejezet tartalmazza. 

” 

5.7. pont: következő bekezdéssel egészül ki: 

„A mobil díjtermékeket az utazás megkezdése előtt, az ellenőrző matricával (aztec kód, QR kód) 

ellátott autóbuszokon – a kód leolvasásával - érvényesíteni kell. A beolvasást követően, az 

alkalmazásban megjelenő animált ábrát be kell mutatni az autóbuszvezetőnek” 

 

5.9. pont: 

Érvénytelen továbbá az utazási igazolvány, ha: felsorolás c) pontja a következőre 

módosul: 

c) az autóbusz-állomásokon és Szolgáltató honlapján külön Hirdetményben közzétett 

vonalakon, ha az utazás közben nem ellenőrizhető (pl. interneten vagy mobil 

alkalmazásban vásárolt, elektronikus eszközön tárolt utazási igazolvány), 

 

5.12. pont a következőre módosul: 

„5.12. A Szolgáltató egyes autóbusz-állomásokon kötelező elővételt vezethet be, amelynek során 

az adott állomásokon csak a pénztárakban, az automatáknál, interneten, vagy mobil 

alkalmazásban, váltott jeggyel lehet az autóbuszon az utazást megkezdeni. A kötelező elővételről 

Szolgáltató a pénztárakban és honlapján ad előzetes tájékoztatást. Az autóbusz-vezetők az 

egyedül utazó fogyatékossággal élő személy utazásánál tehetnek kivételt, azaz a járaton az 

érintettek megválthatják menetjegyeiket.” 

 

IV. fejezet: JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA, MENETJEGY ÉS BÉRLET 
ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE 

1. Közös szabályok 

1.1. pont a következőre módosul: 

„1.1. Menetjegyek, bérletek, egyéb utazásra jogosító igazolványok árusítása a Szolgáltató 

pénztáraiban, honlapján, automatáiból, mobilalkalmazásokban, valamint megbízott más 
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értékesítőknél, illetve az autóbusz-vezetőknél az utazás megkezdésekor történik. A Szolgáltató az 

autóbusz-vezetőknél váltható utazási igazolványok körét korlátozza, amely – az 1.2. pontban 

foglalt eset kivételével – nem terjed ki az adott az autóbuszjáratra felszállók részére történő 

menetjegy kiadására. A korlátozás szabályait jelen fejezet „3. Jegyváltás az autóbusz-vezetőnél” 

és „4. Bérletvásárlás” pontjai tartalmazzák.” 

 

1.4. pont a következő bekezdéssel egészül ki: 

„Mobilalkalmazásokban történő helyközi teljesárú bérlet megváltásakor meg kell adni a 

Szolgáltató által kiállított, utazás viszonylatát tartalmazó „Igazolvány” számát, kedvezményes 

bérlet esetén pedig a Szolgáltató által kiállított viszonylat „igazolás” számát. Helyi teljesárú 

bérlet vásárlása esetén a személyazonosításra alkalmas okmány vagy bérletigazolvány számát, 

kedvezményes bérlet esetén pedig a kedvezményre jogosító igazolvány számát. Az adott bérlet 

használatára csak a vásárláskor megadott igazolvány tulajdonosa jogosult.” 

 

1.12. pont a következő bekezdésekkel egészül ki: 

„A Szolgáltató az automatákból kiadott menet-. illetve bérletjegyekről, a vevő kérésére a 

vásárlástól számított 8 napon belül - a menetjegy, bérlet bemutatása mellett - pénztáraiban 

számlát állít ki. 

Interneten megvásárolt díjtermék esetében – amennyiben az utas kér – elektronikus számla kerül 

kiállításra, illetve megküldésre. 

A mobilalkalmazásokban megváltott díjtermékekről az alkalmazás üzemeltetője állítja ki a 

számlát és küldi meg elektronikusan vagy kérésre postai úton.”  

 

2. Jegyárusítás elővételben 

2.1. pont a következőre módosul: 

„2.1.Szolgáltató az általa üzemeltetett közforgalmú menetrend szerinti nemzetközi, helyközi és 

helyi autóbuszjárataira a pénztárainál, honlapján, automatáiból, mobilalkalmazásokban és 

megbízott más értékesítőknél mentjegyet elővételben árusíthat. A pénztárak más személyszállítási 

szolgáltatók járataira is árusíthatnak elővételben menetjegyet. A Szolgáltató pénztárait és azokat a 

járatokat, amelyekre menetjegy elővételben vásárolhatók, honlapján közzéteszi 

(https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/).” 

 

4. Bérletvásárlás 

4.1. pont a következőre módosul: 

„4.1. A Szolgáltató bérleteket az erre kijelölt pénztárainál, honlapján, automatáiból, mobil 

alkalmazásokban, az autóbusz-vezetőknél, valamint a megbízott más bérletértékesítők útján 

árusít. A Szolgáltató ezen értékesítési csatornáin a bérlet árusítását a hónap, illetve a hét 

meghatározott napjaira (azon belül időszakra) korlátozhatja. A korlátozásról Szolgáltató az 

érintett pénztárban és autóbuszjáraton ad tájékoztatást. 

Az árusítóhelyek jegyzékét, nyitvatartási idejüket Szolgáltató honlapján közzéteszi.” 

 

5. Internetről, automatából és mobilalkalmazásból történő (jegy- és bérlet) vásárlás 

Új 5.2. ponttal egészül ki: 

„5.2. A Szolgáltató belföldi közforgalmú menetrendszerinti autóbuszjárataira a Nemzeti 

Mobilfizetési Zrt. (továbbiakban: NM Zrt.) és partnerei (például az OTP Simple és a VoxPay) 

mobil alkalmazásaiban mobil díjtermékek (jegyek, bérletek) vásárolhatók Android, vagy iOS 

mobil operációs rendszerű mobiltelefonról. A mobilalkalmazások használatához a vásárláshoz és 

a mobil díjtermék bemutatásához (felszállásnál, és ellenőrzéskor) aktív internetkapcsolat 

szükséges.  

https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/
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A mobilalkalmazásokban megváltható díjtermékek értékesítésére az alkalmazások 

üzemeltetőinek Üzletszabályzata az irányadó. Az egyes viszonteladók ÁSZF-jei elérhetők a 

viszonteladók felhasználói felületein. 

A mobil díjtermék használatával összefüggő információkat és ábrákat, kijelzőjén megjeleníteni-, 

és az érvényesítéséhez aztec kód (QR kód) olvasására képes mobil telefont (okostelefon), és az 

aktív internetkapcsolatot az utasnak kell biztosítania.  

A mobilalkalmazásokban helyi és díjszabási kilométer övezethez kötött helyközi menet- és 

bérletjegyek válthatók meg. Szolgáltató a mobilalkalmazásokban megváltható díjtermékek körét 

korlátozhatja. A mobilalkalmazásokban megvásárolt menetjegyek egy útra szóló utazásra 

jogosítanak. A megváltott helyközi menetjegyek a vásárlástól számított 30 napon belül 

használhatók fel utazásra, a helyi menetjegyek érvényessége az adott város önkormányzatának 

döntése alapján eltérő lehet. A mobilalkalmazásokban a menetjegy és a kiegészítő jegy külön 

tranzakcióban váltható meg. A kiegészítő jegy kilométer övezete és a menetjegy kilométer 

övezete azonos kell, hogy legyen.” 

 

7. A visszatérítés általános feltételei 

7.1. pont első bekezdése a következőre módosul: 

„7.1. A Szolgáltató – kezelési költség levonásával (kivéve a mobilalkalmazásokban megváltott 

díjtermékek esetében) – az utas kérésére visszatéríti az elővételben váltott teljes árú és 

kedvezményes menetjegy, kiegészítő jegy árát és a poggyászfuvardíjat, ha” 

Új 7.12. ponttal egészül ki: 

„7.12. A mobilalkalmazásokban megvásárolt díjtermékek (jegyek, bérletek) az érvényesség 

kezdete előtt, illetve a vásárlástól számított 30 napon belül – amennyiben azok nem kerültek 

érvényesítésre - kezelési költség felszámítása nélkül visszaválthatók. Érvényesített díjtermékek 

esetében visszaváltásra nincs lehetőség.”  

 

8. Bérletek árának visszatérítése 

A visszatérítési szabályok lényegében nem változnak, de 8. pont az utasok számára 

átláthatóbb megjelenítés miatt a következőre módosul, és új 8.4. ponttal egészül ki: 

„8. Bérletek árának visszatérítése 

8.1. Az országos, regionális, elővárosi és nemzetközi forgalomban a Szolgáltató visszatéríti – 

a kedvezmény nélküli vagy a kedvezményes árú – személyhez kötött  

a)  bérlet árát, ha az érvényesség első napja előtti nap 24. óráig visszatérítésre benyújtják; 

b) havi és a 30 napos bérlet árának felét, ha az érvényesség első napját követő 15. nap 24. 

óráig visszatérítésre benyújtják. 

8.2. Az országos, regionális és elővárosi forgalomban történő használatra érvényes, 

felmutatója által használható általános bérlet árát a Szolgáltató visszatéríti, ha azt az érvényesség 

kezdete előtt visszaadják. Éves, féléves, negyedéves érvénytartamú bérletek árát az érvényességi 

időszak alatt év közben azokra az egész naptári hónapokra téríti vissza, amelyeknek kezdete előtt 

a bérletet visszaadják. A bérlet érvényességének kezdetétől eltelt naptári hónapokra a havi bérlet 

árat figyelembe véve kell a visszatérítendő összeget meghatározni. 

8.3. A Szolgáltató az egyes települések városi (helyi) autóbusz-közlekedésében  

visszatéríti a 

a) havi, a 30 napos, és a félhavi bérlet árát, ha az érvényesség első napja előtti nap 24. óráig 

visszatérítésre benyújtják;  

b) havi, és a 30 napos bérlet árának felét, ha az érvényesség első napját követő 15. nap 24. 

óráig visszatérítésre benyújtják;  

c) negyedéves, féléves, éves bérlet árát, ha az érvényesség első napja előtti nap 24. óráig 

visszatérítésre benyújtják, ha az érvényessége már elkezdődött, akkor a meg nem kezdett 
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hónapokat teljes áron, a megkezdett hónap árának felét, ha az érvényesség első napját 

követő 15. nap 24. óráig visszatérítésre benyújtják.   

A hétnapos bérlet, a napi bérlet és a 24 órás bérlet ára, ha annak érvényessége már megkezdődött, 

nem téríthető vissza. 

Az egyes települések városi (helyi) autóbusz-közlekedésében a bérlet árának visszatérítésére 

vonatkozóan a menetjegyek és bérletek fajtáit és díjait tartalmazó, jelen Üzletszabályzat 

mellékletét képező Díjszabás eltérő rendelkezéseket is tartalmazhat. 

8.4. Szolgáltató kezelési költség levonásával visszatéríti a megállapodás alapján 

bérletjegyigényléssel vásárolt helyközi havi és 30 napos bérletek árát, ha az az érvényesség első 

napját követő 9. nap 24:00 óráig, a bérlet árának felét, ha az érvényesség első napját követő 15. 

nap 24:00 óráig írásban visszatérítésre benyújtják. 

 

9. A visszatérítés lebonyolítása 

9.1. pont a következő bekezdésekkel egészül ki: 

„A mobilalkalmazásokban megváltott díjtermékek visszaváltása az alkalmazáson belül 

kezdeményezhető. 

Megállapodás alapján bérletigénylésre vásárolt bérletek visszatérítését kizárólag írásban a 

visszatérítésre benyújtott bérletek egyidejű visszaadásával a vásárló kezdeményezheti.” 

9.2. pont a következő bekezdéssel egészül ki: 

„Mobilalkalmazásokban megváltott díjtermékek visszaváltáskor a visszatérítendő összeg az 

alkalmazás belső egyenlegén vagy –alkalmazástól függően - arra a bankkártyára kerül jóváírásra, 

melyről a vásárlást teljesítették.” 

 

V. fejezet: JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI 
KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK 
KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 

1. A Szolgáltató által kiadásra és érvényesítésre kerülő Igazolványok, Igazolások és az 

azokkal összefüggő közös eljárások, feltételek és szabályok 

1.7. pont a következő mondattal egészül ki: 

„Mobilalkalmazásokban vásárolt bérleteknél az Igazolvány vagy Igazolás számát a vásárlás során 

kell rögzíteni.” 

 

2. „Igazolvány” a névre szóló (havi, félhavi, 30 napos stb. érvénytartamú) bérlet 

használatához az országos, regionális és elővárosi, illetve a helyi autóbuszjáratokon való 

felhasználásra 

2.2. pont első bekezdése a következőre módosul: 

„2.2. A névre szóló, csak egy személy által használható bérletek, valamint a 
mobilalkalmazásokban megváltott teljesárú, díjszabási km övezetre szóló bérletek csak ezen 

„Igazolvány”-val együtt érvényesek utazásra. 

 

3. „Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól” a tanulók, hallgatók 

utazási kedvezményének igénybevételéhez 

3.1. pont: 

Az igazolás kiváltása szükséges: felsorolás új b) ponttal egészül ki a korábbi b)pont lesz 

a c) pont: 
b) Mobilalkalmazásokban megváltott kedvezményes árú, díjszabási kilométer övezetre szóló 

bérlethez,  
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VII. fejezet: UTASÉSZREVÉTELEK, KÁRESEMÉNYEK BEJELENTÉSE, 
KEZELÉSE 

1. Utasészrevételek, káresemények bejelentése 

Új 1.4. ponttal egészül ki: 

„1.4. Szolgáltató a mobilalkalmazások működési problémáival kapcsolatban nem illetékes. Ez 

irányú megkereséseket az utasnak az általa használt alkalmazásban megjelölt ügyfélszolgálathoz 

kell intéznie.” 

 

XII. fejezet: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI 
KÖZLEKEDÉSÉBEN ALKALMAZANDÓ EGYEDI SZABÁLYOK 

6. A jegyek, bérletek és az utazási igazolványok váltása, érvényessége 

A következő mondattal egészül ki: 

„A mobil értékesítésnek eltérő feltételei lehetnek, amelyről helyben lehet tájékozódni” 

 

 

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT  

1. SZÁMÚ MELLÉKLET DÍJSZABÁS 

1. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 

Új 1.3. ponttal egészül ki: 

„1.3 Az üzletpolitikai kedvezmény az egyes értékesítési csatornánként eltérő lehet.” 

I. Fejezet: Általános határozmányok 

3. Utazási igazolványok, igazolványok érvénytelensége 

3.1.1 pont a következőre módosul: 

„3.1.1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei 

Érvénytelen a menetjegy, ha 

a) az nem eredeti, 

b) azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt, 

c) azt az utazás megkezdése után átruházták,  

d) olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani 

nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,  

e) az utas nem az érvényességnek megfelelő autóbuszjáraton, viszonylaton belül, időpontban 

vagy időtartamon belül használja utazásra, 

f) azt az utas elővételben vagy kezeltetési kötelezettséggel az autóbuszon váltotta és az 

utazás megkezdésekor kezelését elmulasztotta (az még kezeletlen), 

g) utazásnál azt az utas nem megfelelően érvényesítette, mobil alkalmazásban vásárolt jegyét 

az utazás megkezdése előtt, az ellenőrző matricával (aztec kód, QR kód) ellátott 

járműveken – a kód leolvasásával – nem érvényesítette, 

h) azt nem az adott Szolgáltatóra érvényesítve adták ki, 

i) azt már más járaton érvényesítették. 

Az a)-d) pontban említett esetekben a Szolgáltató a menetjegyet bevonja.” 
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3.2.1 pont A bérletek érvénytelenségének általános esetei  

Érvénytelen a névre szóló bérlet, ha: felsorolás f), i), j), k) pontjai első „helyi járati 

utazásnál” szövegrészt töröljük. 

 

Új 3.0.1. ponttal egészül ki: 

„3.0.1. A mobil díjtermékek (jegyek, bérletek) egyéb érvénytelenségi esetei 

a) az utas a mobil alkalmazásban vásárolt díjterméket az utazás megkezdése előtt, az 

ellenőrző matricával (aztec kód, QR kód) ellátott járműveken – a kód leolvasásával – nem 

érvényesítette, 

b) az utas által a mobil alkalmazásban bemutatott animált ábra nem egyezik meg az adott 

autóbuszjáratra érvényes animált ábrával, 

c) az utas a személyhez kötött díjtermék mellé nem a mobil alkalmazásban megadott 

személyazonosításra alkalmas okmányt, vagy bérletigazolványt, vagy kedvezményre 

jogosító igazolványt mutatja fel.  

c) az utas az utazás során a mobil díjtermék használatával összefüggő információkat és 

ábrákat, kijelzőjén megjeleníteni-, és az érvényesítéséhez aztec kód (QR kód) olvasására 

képes mobil telefont, és az aktív internetkapcsolatot nem tudja biztosítani, és ezért a mobil 

díjtermék vásárlásához használt telefonja kijelzőjén nem tudja bemutatni az utazás során a 

mobil díjterméket, vagy a QR kód leolvasása után az alkalmazásban megjelenő animált 

ábrát.” 

 

II. Fejezet: Általános menetdíjak 

1. Menetjegy 

1.2. pont a következő bekezdéssel egészül ki: 

„A mobilalkalmazásokban a menetjegy és a kiegészítő jegy külön tranzakcióban váltható meg. A 

kiegészítő jegy kilométer övezete és a menetjegy kilométer övezete azonos kell, hogy legyen” 

 

1.3. pont a következő bekezdéssel egészül ki: 

„A mobilalkalmazásokban megvásárolt menetjegyek egy útra szóló utazásra jogosítanak. A 

megváltott helyközi menetjegyek a vásárlástól számított 30 napon belül használhatók fel utazásra, 

a helyi menetjegyek érvényessége az adott város önkormányzatának döntése alapján eltérő lehet.” 

 

1.5. pont a következő bekezdéssel egészül ki: 

„A mobiljeggyel utazó utasnak a mobilalkalmazással az ajtó, vagy az autóbuszvezető fülke 

közelében elhelyezett (aztek, QR) kódot kell beolvasni, ezt követően a mobil készüléken egyedi 

animált ábra jelenik meg. Amennyiben az utas által mutatott animált ábra megegyezik az 

autóbuszjáratra érvényes statikus ábrával, úgy az utas érvényes utazási jogosultsággal rendelkezik 

és az utazását megkezdheti. Az utasnak a termékek léptetésével minden egyes megvásárolt 

díjterméket érvényesíteni kell” 

 

4. Havi (félhavi) és 30 napos bérlet 

4.7. pont a következő mondattal és bekezdéssel egészül ki: 

„Mobilalkalmazásokban megváltott bérlet esetén a vásárlás során az alkalmazásban kell rögzíteni 

a bérletigazolvány számát. 

A mobilbérlettel utazó utasnak a mobil alkalmazással az ajtó, vagy az autóbuszvezető fülke 

közelében elhelyezett (aztek, QR) kódot kell beolvasni, ezt követően a mobil készüléken egyedi 

animált ábra jelenik meg. Amennyiben az utas által mutatott animált ábra megegyezik az 

autóbuszjáratra érvényes statikus ábrával, úgy az utas érvényes utazási jogosultsággal rendelkezik 
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és az utazását megkezdheti. A termékek léptetésével minden egyes mobil díjterméket 

érvényesíteni kell.” 

 

III. Fejezet: Kedvezmények 

2. Tanulók kedvezményei 

2.3. Tanulók iskolába járási bérletkedvezménye 

2.3.7 pont a következőre módosul: 

„2.3.7. A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság 

Helyközi közlekedésben a kiemelt kedvezményű havi (félhavi) és a 30 napos bérletet, helyi járati 

utazásnál a tanuló bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a 

használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot 

- helyi bérlet és a szolgáltató által kiadott helyközi bérleten, ha szerepel az utazási 

viszonylat, akkor az érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által 

kiadott „Igazolás”-sal és a személyazonosság igazolásával, óvodások esetében a „Tanuló 

igazolvány”), azonosító vagy jogosító kártyával stb.  

- továbbá, ha a szolgáltató által kiadott helyközi bérleten nem szerepel az utazási 

viszonylat, akkor a Szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott Igazolással is 

„Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól”, 

igazolni kell.  

A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt - amennyiben a bérlet azt nem tartalmazza - arra 

a használójának nevét, az utazás viszonylatát, az utazási jogosultságot igazoló diákigazolvány 

vagy, ha szükséges, akkor a viszonylat igazolás számát, óvodások esetében a „Tanuló 

igazolvány” sorszámát - az azzal való együttes érvényességre való utalásként - tollal vagy 

golyóstollal fel kell tüntetni. Mobilalkalmazásokban megváltott bérlet esetén a vásárlás során az 

alkalmazásban kell rögzíteni a viszonylatigazolás számát. 

A diákigazolvány, illetve a tanintézet által kiadásra kerülő „Igazolás” érvényességét a 2.1.4. pont, 

az egyéb, a Szolgáltató által kiadásra kerülő, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás, 

azonosító vagy jogosító kártya érvényességét az Üzletszabályzat tartalmazza.” 

 

3. Nyugdíjasok kedvezménye 

3.5. pont a következő mondattal egészül ki: 

„Mobilalkalmazásokban  megváltott bérlet esetén a vásárlás során az alkalmazásban kell 

rögzíteni az igazolvány számát.” 

 

8. Fogyatékkal élők és kísérőik kedvezményei 

8.2.6. pont a következő mondattal egészül ki: 

„Mobilalkalmazásokban megváltott bérlet esetén a vásárlás során az alkalmazásban kell rögzíteni 

az igazolás számát.” 

 


