
HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 
 

Orosháza 
 
 

I. ÁLTALÁNOS HATÁROZMÁNYOK 
 

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai 
 
 
1.1. Menetdíjak megállapítása 
 
A menetrend szerinti helyi autóbuszjáratokkal történő személyszállítás legmagasabb hatósági 
díjait az adott település önkormányzati testülete állapítja meg és rendeletben teszi közzé. A 
Körös Volán Zrt. ezen díjakat meghirdeti. 
 
 
1.2. Kedvezmények felhasználása 
 
A Körös Volán Zrt. a helyi utazási kedvezményeket tartalmazó rendeletben meghatározott 
kedvezményeket alkalmazza. 
 
A Volán a kedvezmény igénybevételének elbírálásához szükséges igazolásokat, azok 
érvényességét ellenőrzi. Ha a kedvezmény jogosságának vagy az igazolvány jogos 
használatának megállapításához ez szükséges, a Volán a személyi igazolvány felmutatását is 
megkívánja. 
 
Ha jegyvizsgálatkor vagy ellenőrzéskor megállapításra kerül, hogy valamely (pl. díjtalan 
utazásra jogosító) utazási kedvezményt arra jogosulatlan személy veszi igénybe, vagy a 
kedvezményre jogosító igazolvány érvényesítése nem megfelelő, illetve azt önkényesen 
módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt, továbbá ha olyan mértékben 
megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, a Volán az utast jegynélküli 
személynek tekinti és menetdíjat, valamint pótdíjat kell fizetnie. 
 
Ha az utas több jogcímen is jogosult a kedvezmény igénybevételére, csak egy, általa 
választott kedvezményt vehet igénybe. 
 
 
1.3. A menetdíjak tartalma 
 
A helyi autóbuszközlekedés díjai az általános forgalmi adót magukban foglalják. 
 
 

2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok 
 
 
2.1. Helyi autóbuszvonalak közös szakaszának határai 
 
Az utazási igazolványok érvényessége szempontjából valamely helyi autóbuszjárat más helyi 
autóbuszvonallal közös szakaszának határait az igénybe vett autóbuszjáratnak az a két azonos 



helységen belüli legtávolabbi megállóhelye képezi, amelynél az utasnak menetrend szerint 
lehetősége van utazását megkezdeni (az autóbuszjáratra felszállni), illetve befejezni (az 
autóbuszjáratról leszállni) és ugyanazon viszonylatban, ugyanazon útvonalon másik, helyi 
autóbuszvonal járataival is lehetséges utazás. 
 
 
2.2. Utazási igazolvány elvesztése, bevonása 
 
Elveszett, illetve érvénytelenség vagy jogosulatlan használat miatt bevont utazási igazolványt, 
vagy annak használatához szükséges egyéb igazolványt, igazolást a Volán nem pótol, árát 
nem téríti vissza és kártérítést sem fizet. 
 
 
2.3. Orosháza helyi járatban alkalmazott menetjegyek és bérletek 
 
Az orosházi helyi járatok 

− elővételi menetjeggyel 
− autóbuszon váltott menetjeggyel 
− tanuló/nyugdíjas bérlettel 
− összvonalas bérlettel 
− „2-es”, „4-es”, „7-es”, „10-es” egyvonalas bérlettel 
− „2-es”, „4-es”, „7-es”, „10-es” egyvonalas félhavi bérlettel 
− éves összvonalas bérlettel 
vehetők igénybe. 

 
 

II. ALKALMAZOTT JEGYFAJTÁK, KEDVEZMÉNYEK 
 

1. Menetjegy 
 
 
1.1. Jogosultság 
 
Teljes árú menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra használhat. Annak az utasnak, aki 
utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania, 
illetve használnia. 
 
 
1.2. A menetjegy érvényessége 
 
A menetjegy a helyi autóbuszvonal teljes hosszán érvényes. 
 
 
1.3. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás 
 
Az utazás a menetjeggyel a vonal (vonalszakasz) közbeeső megállóhelyein megkezdhető, 
illetve befejezhető. Útmegszakítás esetén a menetjegy a további útszakaszra érvényességét 
veszti. 
 
 



1.4. Jegyváltás, érvényesítés 
 
A jegyváltás történhet 
− az autóbuszjáraton a szolgálatot teljesítő alkalmazottnál, 
− elővételben a Volán kijelölt szolgálati helyein és megbízottainál 
készpénz ellenében. 
 
Elővételben váltott menetjegyet az utazás megkezdésekor az autóbuszvezetőnek át kell adni 
érvényesítésre. 
 
 
1.5. Használatra jogosultság 
 
A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást megkezdte. A menetjegy az utazás 
megkezdése után át nem ruházható. 
 
 
1.6. Jegyvizsgálat 
 
A menetjegyet ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor az ellenőr vagy a 
járaton szolgálatot teljesítő Volán alkalmazott felhívására fel kell mutatni vagy át kell adni. 
 
 
1.7. Érvénytelenségi esetek 
 
Érvénytelen a menetjegy, ha 
a) azt önkényesen módosították; 
b) azt az utazás megkezdése után átruházták.; 
c) olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt 
ellenőrzése lehetetlenné vált; 
d) azt az utas nem az érvényességnek megfelelő vonalon (vonalszakaszon) belül használja 
utazásra; 
f) azt az utas elővételben váltotta és az utazás megkezdésekor kezelését elmulasztotta (az még 
kezeletlen). 
 
A felsorolt érvénytelenségi esetekben az utasnak a teljes árú menetdíjon (a menetjegy 
kezelésén) kívül pótdíjat kell fizetnie. Ezen felül az a)-d) pontokban felsorolt estekben a 
Volán a menetjegyet bevonja. 
 
 
1.8. Visszatérítés 
 
A megváltott és utazásra fel nem használt menetjegyeket a Körös Volán Zrt. kezelési költség 
levonása mellett váltja vissza. A jegyek díjváltozás esetén tárgyévet követő március 31-ig 
utazásra felhasználhatók az árváltozás miatti díjkülönbözet megtérítése nélkül. 
 
 
 
 
 



2. Névre szóló teljesárú bérletek 
 
 
2.1. Jogosultság 
 
A névre szóló teljesárú bérletek váltására és használatára bárki jogosult. 
 
 
2.2. Félhavi és éves bérlet 
 
A Volán a névre szóló teljesárú bérleteket havi, félhavi, illetve éves (összvonalas) 
érvényességi időre adja ki. 
 
A félhavi bérlet ára a havi bérlet árának 66 %-a. Az éves (összvonalas) bérlet ára a havi bérlet 
árának 12-szeresének 95 %-a a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekítve. 
 
2.3. Érvényesség 
 
Az összvonalas, éves összvonalas bérletek a teljes hálózaton érvényesek. A „2-es” 
egyvonalas, „2-es” egyvonalas félhavi bérletek az 2-es, 2A és a 1-es vonalon, a „4-es” 
egyvonalas, „4-es” egyvonalas félhavi bérletek a 4-es, 4A és 1-es vonalon, a „7-es” 
egyvonalas, „7-es” egyvonalas félhavi bérletek a 7-es vonalon, a „10-es” egyvonalas, „10-es” 
egyvonalas félhavi bérletek a 10-es vonalon érvényesek. 
A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5. 
napjának 24.00 órájáig, a félhavi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap 16-én 0.00 órától a 
következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes. 
A bérletek érvényessége bizonyos hónapokban ettől eltérhet. Ezt a Volán meghirdeti. 
 
 
2.4. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás 
 
A névre szóló bérlettel az utazás az érvényességi területen belül a vonal(ak) közbeeső 
megállóhelyein megkezdhető, illetve befejezhető. A bérlettel az utazás megszakítható. 
 
 
2.5. Utazások száma 
 
A névre szóló bérletek - érvénytartamukon belül - korlátlan számú utazásra jogosítanak. 
 
 
2.6. Bérlet váltása, menetdíj kiegyenlítés, érvényesítés 
 
A bérlet a Volán jegypénztáránál, megbízottainál váltható.  
 
A bérlet árát készpénzzel a váltás alkalmával vagy megállapodás alapján az érvényes 
pénzforgalmi szabályok szerint kell kiegyenlíteni. 
 
A Volán a bérleteket az érvényességi idő feltüntetésével adja ki. 
 
 



2.7. Átírás, kicserélés 
 
Az utas által elrontott (pl. számelírás), valamint megrongálódott bérleteket - ha az 
érvényesség megállapítható - a Volán kicseréli (átírja). Az ezért felszámításra kerülő kezelési 
költséget a Volán társaság díjszabási tájékoztatója tartalmazza. 
 
 
2.8. Jogosultság igazolása 
 
A névre szóló bérleteket utazásra csak tulajdonosuk használhatja, arcképes személy 
azonosságot igazoló okmány, vagy a Volán által érvényesített arcképes "Igazolvány" egyidejű 
felmutatásával. 
 
A Volán által kiadott igazolvány tartalmazza tulajdonosának nevét, személyi igazolványának 
számát, lakcímét, valamint a kiállítás keltezését. 
Az igazolvány kiállítása és érvényesítése a Volán autóbusz-állomások (forgalmi helyek) 
jegypénztárainál történhet. Az igazolvány kiváltásakor a személyazonosságot és a 
jogosultságot igazolni kell és mellékelni kell a tulajdonosról egy új készítésű (hat hónapnál 
nem régebbi) 3 x 4,5 cm méretű arcképet. 
Az igazolvány a kiállítástól számított 10 év időtartamig érvényes. Az Igazolvány kiállításának 
díját a Volán társaság díjszabási tájékoztatója tartalmazza. 
Az igazolványt megóvása érdekében olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenőrzést is 
lehetővé teszi. 
 
A bérlet előlapján a tulajdonosnak - az első utazás megkezdése előtt – Igazolványának vagy 
személyazonosságot igazoló okmányának sorszámát olvashatóan fel kell tüntetni. 
 
Bármely város (község) Volán helyi járatára váltható, illetve azzal használható névre szóló 
bérlet.  
 
 
2.9. Jegyvizsgálat 
 
A helyi járati névre szóló bérletet az igazolvánnyal együtt az érvényesség vizsgálata céljából 
az utazás megkezdésekor az autóbuszjáraton szolgálatot teljesítő Volán alkalmazottnak fel 
kell mutatni. 
 
Jegyvizsgálatkor vagy -ellenőrzéskor a bérletet az igazolvánnyal együtt át kell adni. 
 
 
2.10. Érvénytelenségi esetek 
 
Érvénytelen a névre szóló bérlet, illetve igazolvány, ha 
a) azt önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt; 
b) azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen 
megállapítani nem lehet; 
c) olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt 
ellenőrzése lehetetlenné vált; 
d) az utas nem az érvényességi időn belül használja utazásra. 
Érvénytelen továbbá a bérlet, ha az utas 



e) használatához érvényes igazolványt nem tud felmutatni; 
f) nem az érvényesítésnek megfelelő helységben vagy vonalon használja utazásra; 
g) bérletéről az igazolvány száma hiányzik. 
 
Az a)-g) pontokban felsorolt esetekben az utasnak teljes árú menetdíjat és pótdíjat kell 
fizetnie. Ezen felül az a)-c) pontokban felsorolt esetekben a Volán a bérletet, illetve 
igazolványt bevonja. 
 
 
2.11. Visszatérítés 
 
A Körös Volán Zrt. meghatározott feltételek mellett visszatéríti az utasok, jogi személyek által 
vásárolt, de felhasználásra nem kerülő, vagy részlegesen felhasznált bérletek árát. A Körös 
Volán Zrt. a bérletek árának visszatérítését a visszaváltandó bérlet bevonása mellett a 
következő szabályok szerint végzi. 
 
Éves bérletek esetén az éves bérlet időarányos részét téríti vissza a Körös Volán Zrt. 10 % 
kezelési költség levonásával. A benyújtás hónapjára vonatkozó visszatérítendő összeg 
megállapításakor a havi bérleteknél meghatározott módon kell eljárni. 
 
Havi bérletek (egyvonalas, összvonalas) esetén: 
- a tárgyhó 5. nap 24.00 óráig benyújtották: visszatérítendő a bérlet ára 10% kezelési költség 
levonásával 
- a tárgyhó 20. nap 24.00 óráig benyújtották: visszatérítendő a bérlet árának fele 10 % 
kezelési költség levonásával 
- a tárgyhó 20. nap után benyújtott bérletek ára nem téríthető vissza. 
 
Félhavi (66%-os) bérletek esetén: 
Második félhónapra váltott bérlet esetén, ha a bérletet: 
- a tárgyhó 20. nap 24.00 óráig benyújtották: visszatérítendő a félhavi bérlet ára 10 % kezelési 
költség levonásával; 
- tárgyhó 24. nap 24.00 óráig nyújtották be: visszatérítendő a félhavi bérlet árának fele 10% 
kezelési költség levonásával 
- a tárgyhó 24-e után benyújtott bérletek ára nem téríthető vissza. 
 
Nem történik kezelési költség levonása, ha a visszatérítésre a Körös Volán Zrt. hibája miatt 
kerül sor. A bérletek árának visszatérítését Békéscsabán, a Csaba Centerben lévő 
Ügyfélszolgálati Iroda kereskedelmi és ügyviteli előadói látják el. Postai úton történő 
visszatérítés esetén benyújtás időpontja a postabélyegzés kelte. Ha a visszatérítés postai úton 
történik, a Körös Volán Zrt. a visszatérítendő összegből a postaköltséget is levonja. A 
szerződéses bérletvásárló partnerekkel kötött megállapodás alapján a részükre kiadott bérletek 
árának visszatérítése ettől a szabályozástól eltérhet. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Névre szóló tanulók bérlete 



 
 
3.1. Jogosultság, kedvezmény mértéke 
 
A tanulók a tanuló/nyugdíjas bérletet a kedvezményekre vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott személyek az ott leírt feltételekkel vehetik igénybe. A kedvezmény mértékét a 
jogszabály tartalmazza. 
 
3.2. Érvényesség 
 
A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5. 
napjának 24.00 órájáig érvényes a teljes vonalhálózaton. 
 
3.3. Jogosultság igazolása 
 
Tanulók a tanuló/nyugdíjas bérlet használatára való jogosultságukat a jogszabályok szerint 
érvényesített diákigazolvánnyal igazolhatják. 
 
 
Bármely Volán szolgálati helyen érvényesített igazolványhoz bármely város (község) Volán 
helyi járatára váltható, illetve azzal használható névre szóló bérlet. 
 
 
A bérlet előlapján a tulajdonosnak - az első utazás megkezdése előtt - igazolványának 
sorszámát olvashatóan fel kell tüntetni. 
 
 
3.4. Jegyvizsgálat 
 
Jegyvizsgálatkor vagy -ellenőrzéskor a bérletet a jogosultságot igazoló diákigazolvánnyal 
együtt kell átadni. 
 
 
3.5. Érvénytelenségi esetek 
 
Érvénytelen a tanulók bérlete, illetve a használatára jogosító diákigazolvány, ha 
a) azt önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt; 
b) azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen 
megállapítani nem lehet; 
c) olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt 
ellenőrzése lehetetlenné vált; 
d) az utas nem az érvényességi időn belül, továbbá az átképzésben részesülő nem az 
bérletjegyen feltüntetett helységben használja utazásra.  
Érvénytelen továbbá a tanulók bérlete, ha az utas 
e) használatához a jogosultságot igazoló érvényes diákigazolványt  nem tud felmutatni; 
f) nem az érvényesítésnek megfelelő helységben használja utazásra; 
g) bérletéről a diákigazolvány száma hiányzik. 
Az a)-g) pontokban felsorolt esetekben az utasnak teljes árú menetdíjat és pótdíjat kell 
fizetnie. 



Ezen felül az a)-c) pontokban felsorolt esetekben a Volán a bérletet, a diákigazolványt 
bevonja. 
 
 
3.6. Egyéb határozmányok 
 
A helyi autóbuszjáratok tanulók bérleteire egyebekben a 2.4.-2.7. és 2.11. pontokban foglaltak 
vonatkoznak. 
 
 

4. Névre szóló nyugdíjas bérlet 
 
 
4.1. Jogosultság, a kedvezmény mértéke 
 
Nyugdíjasok a tanuló/nyugdíjas bérletet a kedvezményekre vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott személyek az ott leírt feltételekkel vehetik igénybe. A kedvezmény mértékét a 
jogszabály tartalmazza. 
 
 
4.2. Érvényesség 
 
A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5. 
napjának 24.00 órájáig érvényes a teljes vonalhálózaton. 
 
 
4.3. Jogosultság igazolása 
 
Nyugdíjasok a tanuló/nyugdíjas bérletet a vonatkozó, érvényes jogszabályokban előírt 
feltételek teljesülése esetén vehetik igénybe a Volán által kiállított „Nyugdíjasok 
igazolványának” felmutatásával. Az igazolványt a Volán évente érvényesíti. 
 
Az igazolvány kiváltásakor a nyugdíjasok jogosultságukat a vonatkozó jogszabályokban 
előírt dokumentumok bemutatásával igazolhatják. 
 
A Volán által kiadott igazolvány tartalmazza tulajdonosának nevét, személyi igazolványának 
számát, lakcímét, valamint a kiállítás keltezését. 
Az igazolvány kiállítása és érvényesítése a Volán autóbusz-állomások (forgalmi helyek) 
jegypénztárainál történhet. Az igazolvány kiváltásakor a személyazonosságot igazolni kell és 
mellékelni kell a tulajdonosról egy új készítésű (hat hónapnál nem régebbi) 3 x 4,5 cm méretű 
arcképet. 
 
Bármely Volán szolgálati helyen érvényesített igazolványhoz bármely város (község) Volán 
helyi járatára váltható, illetve azzal használható névre szóló bérlet. 
 
Az igazolványt megóvása érdekében olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenőrzést is 
lehetővé teszi. 
 
A bérlet előlapján a tulajdonosnak - az első utazás megkezdése előtt - igazolványának 
sorszámát olvashatóan fel kell tüntetni. 



Az igazolvány kiállításának díját a Volán társaság díjszabási tájékoztatója tartalmazza. 
 
 
4.4. Jegyvizsgálat 
 
A nyugdíjasok bérletét az igazolvánnyal együtt az érvényesség vizsgálata céljából - ha ezt az 
alkalmazott kiszolgálási mód megkívánja - az utazás megkezdésekor az autóbuszjáraton 
szolgálatot teljesítő Volán alkalmazottnak fel kell mutatni. 
Jegyvizsgálatkor és -ellenőrzéskor a bérletet a hozzá tartozó igazolvánnyal együtt kell átadni. 
 
 
4.5. Érvénytelenségi esetek 
 
Érvénytelen a nyugdíjasok bérlete, illetve igazolványa, ha 
a) azt önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt; 
b) azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen 
megállapítani nem lehet; 
c) olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt 
ellenőrzése lehetetlenné vált; 
d) az utas nem az érvényességi időn belül használja utazásra. 
Érvénytelen továbbá a nyugdíjasok bérlete, ha az utas 
e) használatához a jogosultságot igazoló, a Volán által kiállított, érvényes nyugdíjas 
igazolványt nem tud felmutatni; 
f) nem az érvényesítésnek megfelelő helységben használja utazásra; 
g) bérletéről a nyugdíjasok igazolványának száma hiányzik. 
 
Az a)-g) pontokban felsorolt esetekben az utasnak teljes árú menetdíjat és pótdíjat kell 
fizetnie.  
Ezen felül az a)-c) pontokban felsorolt esetekben a Volán a bérletet, illetve nyugdíjasok 
igazolványát bevonja. 
 
4.6. Egyéb határozmányok 
 
A helyi autóbuszjáratok nyugdíjas bérleteire egyebekben a 2.4.-2.7. és 2.11. pontokban 
foglaltak vonatkoznak. 
 
 

5. Díjmentes utazásra jogosító kedvezmények 
 
 
5.1. Jogosultság 
 
A díjmentes utazásra jogosultak körét, a jogosultság igénybevételének feltételeit jogszabály 
rögzíti. 
 
 
 
 
 
 



6. Pótdíjak 
 
 

A megállapított menetdíjon felül 8 000 Ft pótdíjat fizet az utas, aki 
a) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye, kiegészítő jegye stb. 
érvényes, 
b) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli 
meg az utazást, illetve az emelt szintű 
autóbuszjárat igénybevételéért és/vagy a kötelező ülőhely-biztosításért a kiegészítő díjat nem 
fizette meg (nem váltott kiegészítő jegyet, illetve helyjegyet), továbbá érvénytelen (pl. lejárt 
érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással 
veszi igénybe a kedvezményt, 
c) a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére 
jogosító igazolványát, igazolását 
arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat 
felhasználja, 
d) a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel, 
e) a jegyvizsgálat megakadályozása, illetve a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak 
eltitkolása miatt hatósági eljárás 
igénybevételét teszi szükségessé, 
f) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon 
igazolni nem tudja, 
g) az utazási feltételeket az itt külön nem említett módon megsérti, különösen, ha olyan 
tárgyat vagy élő állatot visz be a jármű- 
be, amely kézipoggyászként nem szállítható, 
h) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, 
i) aki a dohányzási tilalmat megszegi és az autóbuszon, állomási területen dohányzik. 
További 12 000 Ft pótdíjat kell fizetni annak az utasnak, aki a meghatározott pótdíj fizetési 
kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget. 
A pótdíj helyett 1 300 Ft összegű bemutatási díjat fizet az az utas, aki az utazáskor már 
korábban megváltott, az adott utazásra jogosító jeggyel, bérlettel vagy egyéb utazási 
igazolvánnyal, illetve kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de 
azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, hogy ha azt utólag,az 
utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja. 
Bemutatási díj esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Helyközi autóbuszjáratokon helyi viszonylatban történő utazás szabályai 
 
 
7.1. A helyközi autóbusz járatok általában a helyközi díjszabás szerint vehetők igénybe. 
 
7.2. Helyközi autóbusz járatokon az alábbi esetekben fogadhatók el helyi jegyek, bérletek: 
 

- 4840 Békéscsaba - Orosháza 
- 4938 Orosháza - Gerendás autóbuszvonalakon: 
Orosháza, aut. áll. - Orosháza, LINAMAR között érvényes: Éves összvonalas, 
Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, 7-es egyvonalas, 7-es egyvonalas félhavi 
bérletek. 
- 4930 Orosháza - Nagyszénás, 
- 4935 Orosháza - Kondoros, 
- 4980 Szarvas-Nagyszénás-Orosháza, 
- 4990 Szeged-Orosháza-Gyomaendrőd-(Dévaványa) autóbuszvonalakon: 
Orosháza, aut. áll. - Orosháza, Üveggyári ltp. között érvényes: Éves összvonalas, 
Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, 1-es egyvonalas, 1-es egyvonalas félhavi 
bérletek. 
- 4945 Orosháza - Medgyesegyháza, 
- 4949 Orosháza - Mezőkovácsháza, 
- 4950 Orosháza - Battonya autóbuszvonalakon: 
- 4835 Békéscsaba-Csanádapáca-(Orosháza) 
Orosháza, aut. áll. - Orosháza, AKG. Gépgyár között érvényes: Éves összvonalas, 
Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, 10-es egyvonalas, 10-es egyvonalas félhavi 
bérletek. 
- 4953 Orosháza - Mezőhegyes, 
- 4960 Orosháza - Békéssámson autóbuszvonalakon: 
Orosháza, aut. áll - KÉV elág (betérőnél KÉV) között érvényes: Éves összvonalas, 
Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, 10-es egyvonalas, 10-es egyvonalas félhavi 
bérletek. 
- 4965 Orosháza - Fábiánsebestyén autóbuszvonalon: 
Orosháza, aut. áll. - Rákóczitelep, aut. forduló között érvényes: Éves összvonalas, 
Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, 4-es egyvonalas, 4-es egyvonalas félhavi 
bérletek. 

 
 

8. Menetdíjak 
 
A jegyek, bérletek árai 2012. január 1-től:  
 

− Elővételben eladott menetjegy  180 Ft. 
− Autóbuszon eladott menetjegy  235 Ft. 
− Egyvonalas havi bérlet 3.555 Ft. 
− Egyvonalas félhavi bérlet (66%) 2.345 Ft. 
− Összvonalas havi bérlet 4.460 Ft. 
− Összvonalas félhavi bérlet (66%) 2.945 Ft. 
− Éves bérletek (összvonalas 95%-a) 50.840 Ft. 
− Tanuló- és nyugdíjas bérletek 1.325 Ft. 


