
Felhasználási feltételek – Dunaharaszti zónabérlet 

Érvénytartam, a felhasználhatóság időbeli korlátai 

A díjtermék érvénytartama a 30 napos bérletével egyezik meg. Elővétel az általános szabályok 
szerint lehetséges. A termékekkel a már megkezdett utazás az érvénytartam lejárta után is 
befejezhető, ha az utas az érvénytartam lejártakor a célállomásra közvetlenül közlekedő 
járművön utazik. 

Érvényességi terület, a felhasználhatóság térbeli korlátai  

A MÁV-HÉV Zrt. H6-os HÉV vonalának alábbi szakaszán:  

Millenniumtelep – Dunaharaszti külső 

A VOLÁNBUSZ Zrt. alábbi számcsoportba eső, helyközi forgalomban közlekedő közforgalmú 

autóbuszain az alábbi számcsoportba eső viszonylatain, a megjelölt szakaszon belül, kizárólag 

érvényes Budapest-bérlettel együtt: 

655-ös vonalon: Budapest, Orbánhegyi dűlő – Dunaharaszti, Bajcsy-Zsilinszky utca 

656-os vonalon: Budapest, Soroksár, Hősök tere – Dunaharaszti, Bajcsy-Zsilinszky utca  

660-as vonalon: Budapest, Soroksár, Hősök tere – Dunaharaszti, vasútállomás (HÉV)  

661-es vonalon: Budapest, Soroksár, Hősök tere – Dunaharaszti, Nádor utca  

632-es vonalon: Budapest, Soroksár, Hősök tere – Dunaharaszti elágazás (M0)  

654-es vonalon: Budapest, Soroksár, Hősök tere – Dunaharaszti, vasútállomás (HÉV) 

633-as vonalon: Budapest, Népliget aut. pu. – Dunaharaszti elágazás (M0) 

A MÁV-START Zrt. közforgalmú vonatain, az alábbi vasútvonal megjelölt szakaszán, 
2. kocsiosztályon, kizárólag érvényes Budapest-bérlettel együtt: 

 150-es vonalon: Soroksár – Dunaharaszti alsó 

Az igénybevétel feltételei 

Személyazonosító okmánnyal együtt érvényes. 

Ára  

Értékesítési csatornától függetlenül: 9 580 Ft.  

  



Értékesítési csatorna  

A díjtermék megvásárolható: 

a MÁV-START pénztárainál, menetjegyirodáiban és értékesítő partnereinél  

MÁV mobilalkalmazással, elektronikus formában. A Dunaharaszti zónabérlet 
megtalálható az alkalmazás Térségi és városi jegyek menüpontjában. A vásárlás online, 
bankkártyás fizetéssel történik, és elektronikus számla készül róla. Az elektronikus 
bérletet ellenőrzés során az alkalmazásban kell bemutatni, kinyomtatni nem lehet.  

a BKK pénztárainál és ügyfélközpontjaiban is  

Csere 

A díjtermék cseréje csak érvénytartam megkezdése előtt lehetséges. 

Visszatérítés 

A termékek visszatérítése kezelési költség felszámításával, csak érvénytartam kezdete előtt 
lehetséges. A MÁV mobilalkalmazással megváltott bérlet a MÁV mobilalkalmazás 
díjtermékeire vonatkozó általános szabályok szerint téríthető vissza, érvénytartam 
megkezdése utáni visszatérítés nem lehetséges. 

Feláras járat igénybe vétele 

A VOLÁNBUSZ és a MÁV-START felárral igénybe vehető járatain a termékhez a felárakat 
(ideértve MÁV-START Zrt. esetén a kocsiosztály-különbözetet is) meg kell váltani.  

Hosszabb út részbeni fedezése 

A termék hosszabb út részbeni fedezésére igénybe vehető. 

Számlakiállítás 

A díjtermékről magánszemély és gazdálkodó szervezet részére is kiállítható számla.  

Panaszok, észrevételek kezelése 

Észrevétel, panasz esetén az utas a három szolgáltató bármelyikéhez fordulhat. A bejelentés 
– szükség esetén – továbbításra kerül az illetékes szolgáltató számára. 

 

 



Melléklet: a termék érvényességi területének ábrája 


