
Több mint  1 hónapot 

 (11 000 vagy  11 400 Ft)

103 000 Ft

114 600 Ft

Kedvezményes 
éves  
Budapest-bérlet

naptári  éves

Visszaváltható

114 000 Ft
9 500 Ft/hó

126 000 Ft
10 500 Ft/hó

Éves   
Budapest-bérlet

Akár 40%-ot**

217 960 Ft

219 860 Ft

Éves összvonalas 
Budapest-bérlet

  
Lásd lentebb

Visszaváltható  
az érvényesség  
kezdete előtt

Átruházható

nem váltható

189 000 Ft
15 000 Ft

Arckép nélküli 
éves  
Budapest-bérlet

Éves  
nosztalgiabérlet 

csak a nosztalgia- 
járatokra érvényes

A nem természetes személyek részére forgalmazott változatot BÁRKI, a természetes személyek részére  
forgalmazott változatot pedig az üzletszabályzatban foglaltak szerint az e bérlet vásárlására jogosultak.

A Fővárosi Közgyűlés díjmegállapítása alapján az arckép nélküli éves Budapest-bérletet állami vagy önkormányzati költségvetési szervek, ezen költségvetési szervek kizárólagos vagy többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságai, valamint kizárólagos  vagy többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vásárolhatják.  A vásárlási jogosultságról 
nyilatkozni kell, és a nyilatkozatot a megrendeléshez kell csatolni.

* Átutalással a www.bkk.hu/kiemelt-ugyfelek oldalon lehet vásárolni (itt lehetséges az „arckép nélküli éves Budapest-bérlet” megrendelése is), a bérletek a Baross téri és a Deák téri ügyfélközpontban 
vagy a Rumbach Sebestyén utcai Központi ügyfélszolgálaton, illetve – 10 darabtól – futártól vehetők át. A különféle éves bérletek cseréje (a megrendelőfelületen történt rögzítés után), továbbá 
a készpénzért vásárolt éves bérletek visszaváltása szintén a felsorolt helyeken lehetséges. Az átutalással vásárolt bérletek visszaváltása a BKK Üzleti Értékesítés szakterületénél kezdeményezhető.

** A külön-külön megvásárolt budapesti és Budapest környéki HÉV-bérletekhez képest.

Több mint  1 hónapot 

 (11 000 vagy  11 400 Ft)

Ki vásárolhatja?

Természetes  
 személy részére

2017

Nem természetes  
 személy részére

Visszaváltható?

Átruházható?

Kedvezményt  
tartalmaz az ára?

Fix vagy rugalmas-e  
az érvényessége?

kezdete

vége

példa

Kedvezményes 
éves  
Budapest-bérlet

csúszó   
érvényességű

103 000 Ft

114 600 Ft

Melyik  
éves  
bérletet  
válasszam?

RUGALMAS FIX A VÉGE FIX FIX FIX FIX

választott kezdőnap   
0 órától

2017. január 20.  
 0 órától 

2017. március 1.  
0 órától 

következő év ugyanazon 
napján  02 óráig

2018. január 20.   
02 óráig

2018. január 6.  
02 óráig

2017. január 1.   
0 órától 

2018. január 6.  
 02 óráig 

2017. január 1.   
0 órától 

2018. január 6.  
 02 óráig 

választott kezdőhónap   
1-jén 0 órától

2018. január 6.  
 02 óráig 

2017. január 1.   
0 órától 

2018. január 6.  
 02 óráig 

2017. január 1.   
0 órától 

2018. január 6.  
 02 óráig 

Az összes bérletpénztárban és BKK ügyfélközpontban megvásárolhatók a 2017-es éves bérletek*:


