
 

MENETDÍJTÁBLÁZAT / FARES 

A díjszabás változtatásának jogát fenntartjuk / Fares are subject to change. 

Budapest, 2022. március 30. 
 

Érvényes 2022. IV. 04-től / valid from 04/04/2022 
 

228 KOMÁROM - KOMÁRNO 
(228/22/S/01 ver.) 

 

 Komárom Menetjegy / Ticket 

 100% 50%  

HUF 210 105 
Komárno 

EUR 0,70 0,35 
 

 

 Komárom Bérlet / Season ticket 

 100% 50%  

HUF 6 930 3 465 
Komárno 

EUR 23,10 11,55 
 

• Az autóbusz fedélzetén külön díjszabás van érvényben. / Different fares are applied on the 

board of buses. 

• Díjmentes utazásra jogosult a 0-tól 5 éves korig kísérővel utazó gyermek, aki külön ülőhelyet 

nem foglal el. / Free of charge travel is allowed for child under 5 who doesn’t sit individual 

seat. 

• Egy felnőtt személy kíséretében díjmentesen csak egy gyermek utazhat 5 éves korig. / Only one 

child can travel for free with an adult person. 

• 50%-os menetjegy váltásra jogosult a gyermek 5-től 12 éves korig. / 50% off from price is 

available for child aged from 5 to 12. 

• Az útipoggyász szállítása díjtalan. / Luggage transportation is free of charge. 

• Gyermek nélkül gyerekkocsi, a 25kg-ot meghaladó, illetve nagyméretú tárgyak az autóbuszon 

nem szállíthatók. / Trolly without child, oversized stuffs and things over 25 kg are not 

acceptable. 

• Gyorsáru fuvarozásra és olyan tárgyak szállítására, melyhez külön engedély szükséges, az 

autóbusz nem vehető igénybe. /  Luggage Transportation without owner and stuff with special 

transportation permit are not acceptable. 

• A határőrizeti szervek által feltartóztatott utasra az autóbusz nem várakozik. / The bus doesn’t 

wait for passenger who is held back by border controller. 

• A határőrizeti szervek által feltartóztatott utas nem igényelheti a viteldíj vissztérítését. / The 

passenges who was held back by border controller doesn’t have right claiming back the 

traveling fee. 

• Az üzemeltető jogosult az autóbuszjáratok módosítására a Szlovák Köztársaság és 

Magyarország államünnepén. / The bus company has the right to modify the operation in 

Slovakia and Hungary according the national holidays. 

• Az utazási feltételekben meghirdetett kedvezményeken túl a járatokon semmilyen más 

kedvezmény nem érvényes. / There is no more avalable discounts over the Traveling 

Conditions. 


