
SzigetSzentmiklóSon érvényeS bkk jegy- éS bérletfajták

Megnevezés Ár Érvényesség

környéki helyi bérlet 5 200 Ft

Szigetszentmiklós teljes területén (a Hárosi Csárdától) érvényes, Budapest területén nem. 
környéki helyi bérlet (tanuló, nyugdíjas) 2 600 Ft

környéki 10 km-es bérlet* 9 580 Ft

környéki 10 km-es bérlet (tanuló) 960 Ft

környéki 5 km-es bérlet* 5 940 Ft 1. zóna: Budapest közigazgatási határa (Hárosi Csárda) és Szigetszentmiklós, Szabadság utca vagy
Temető utca között. 2. zóna: Massányi úti lakópark vagy Temető utca és József Attila utca között
(a hévre vagy helyközi VOLÁNBUSZ-járatra átszálló utasok számára). A bérlet zónán kívüli utazásra nem 
használható.környéki 5 km-es bérlet (tanuló) 595 Ft

környéki helyközi vonaljegy 250 Ft
Szigetszentmiklós teljes területén (a Hárosi Csárdától) érvényes, Budapest területén nem. 
Helyi utazásra is igénybe vehető. 

környéki helyközi vonaljegy 50%-os kedvezménnyel 125 Ft
Szigetszentmiklós teljes területén (a Hárosi Csárdától) érvényes, Budapest területén nem. 

környéki helyközi vonaljegy 90%-os kedvezménnyel 25 Ft

vonaljegy 350 Ft

A Szigetszentmiklós, Szabadság utcánál a 278-as és 279-es, 280-as autóbuszjáratok  
közötti átszállásnál nem kell új jegyet érvényesíteni.

helyszínen váltott vonaljegy 450 Ft

10 darabos gyűjtőjegy 3 000 Ft

átszállójegy 530 Ft

5/30 BKK napijegy 4 550 Ft

kedvezményes csoportos tanulójegy 650 Ft
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* Azok számára javasoljuk, akiknek utazási költségét a munkáltató téríti.

A Budapest-jegyek, Budapest-bérletek, Budapest Kártyák csak Budapest közigazgatási területén belül érvényesek. Az éves összvonalas Budapest-bérlet a vonalak teljes hosszán érvényes.
Ezen túlmenően a VOLÁNBUSZ-szal közös szakaszokon a 10 km-es bérletek és a II. Rákóczi Ferenc úton az 1. zónára szóló 5 km-es bérletek kölcsönös  elfogadását is bevezetjük. A 2014. szeptember 10-e  
és december 31-e között kiadott,  Szigetszentmiklós-Gyártelep és Milenniumtelep közötti utazásra jogosító 15 km-es hév bérletek a 38, 38A, 238, 278, 279, 280 és 938 jelzésű vonalak teljes hosszán érvényesek.

Kölcsönös bérletelfogadás: • a Szigetszentmiklóson közlekedő autóbuszjáratokon a VOLÁNBUSZ-szal kölcsönösen elfogadjuk a 10 km-es kiegészítő bérleteket az alábbiak szerint: 
       A VOLÁNBUSZ elfogadja a BKK Zrt. által kibocsátott szigetszentmiklósi 10 km-es bérleteket a Szigetszentmiklóst érintő, Csepeli úton közlekedő járatain Budapest, Csepeli út 119.  
       (mint szakaszhatár) és Szigetszentmiklós, József A. utca között. 
       A BKK Zrt. elfogadja a VOLÁNBUSZ által kibocsátott 10 km-es kiegészítő bérleteket, azokon a Szigetszentmiklósra közlekedő járatokon, amelyek Budapest, Hárosi csárda  
       (mint szakaszhatár) és legalább Szigetszentmiklós, József A. utcáig érvényesek.

    • a II. Rákóczi Ferenc úton közlekedő autóbuszjáratokon a VOLÁNBUSZ-szal kölcsönösen elfogadjuk az 5 km-es kiegészítő bérleteket az alábbiak szerint: 
       A VOLÁNBUSZ elfogadja a BKK Zrt. által kibocsátott azon 5 km-es szigetszentmiklósi bérleteket, amelyek Szigetszentmiklósnak a BKK Zrt. díjszabásában meghatározott 1. zónájában  
       érvényesek a Szigetszentmiklóst (Lakihegyet) érintő, II. Rákóczi Ferenc úton Halásztelekre közlekedő járatokon a Hárosi csárda (mint szakaszhatár) és Lakihegy,  Cseresznyés utca  
       megálló között. 
       A BKK Zrt. elfogadja a VOLÁNBUSZ által kibocsátott azon 5 km-es kiegészítő bérleteket, amelyek Halásztelek irányában a II. Rákóczi Ferenc úti nyomvonalon érvényesek  
       a Szigetszentmiklósra közlekedő járatokon Budapest, Hárosi csárda (mint szakaszhatár) és Lakihegy, Cseresznyés utca megálló között


