
 

Háztól-házig szolgáltatás 2016-17 
 
Háztól-házig közlekedő járataink menetrendje  
 
A reggeli felvételi időpontokról személyesen fogjuk értesíteni a szülőket. A buszok 7:50-re érnek az 
iskolához.  
Délutánonként hétfő, kedd, csütörtök és péntek napokon 15:10, 16:25, 17:25 órakor, szerdánként 
12:15 és 14:15 órakor indulnak a buszok az iskola elől. Délután hazáig, vagy bármilyen, a szülő által 
megadott címre szállítjuk a gyermeket (pl. edzésre, más különórára).  
 
Fontos: Kérjük, hogy az órarendek megkapása után azonnal értesítsenek bennünket a 

premier@premierbus.hu e-mail címen, hogy délutánonként melyik buszt fogja használni a 

gyermekük! Ha a későbbiekben órarendváltozás vagy délutáni különórák miatt változik gyermekük 

beosztása, arról is a lehető leghamarabb tájékoztatást kérünk. 

 
Iskolabusz koordinátor  
 
Az iskolabusz járatokkal kapcsolatos kérdésekkel iskolabusz koordinátorunkat kereshetik: 
 
Rachel Stegelmayer, elérhetőség: e-mail: premier@premierbus.hu , telefon: +36 30 2003-888 

 

Gyakran Ismételt Kérdések – Iskolabusz GYIK - Háztól-házig szolgáltatás 2015-16 

Hogyan kell lemondani a buszt, ha betegség vagy más ok miatt nem megy a gyerek reggel 

iskolába? 

Kérjük, az iskolabusz koordinátort értesítsék, ha gyermekük hosszabb-rövidebb ideig nem kéri az 

iskolabuszt. Előző napig e-mailben, aznap reggel telefonon vagy SMS-ben kérjük az értesítést. 

Reggel 6:30-tól hívhatják a koordinátort. 

Előfordulhat-e, illetve mi a teendő, ha a busz nincs ott reggel a jelzett időben a gyermekért? 

Bár mindent megteszünk, hogy a buszok tartani tudják a menetrendet, előre nem látható okok 

miatt előfordulhat, hogy a busz késve érkezik a gyermekért. Nagyobb, 6-7 percet meghaladó késés 

esetén az iskolabusz koordinátor igyekszik értesíteni a családokat a késésről, Önök is tőle 

kérhetnek felvilágosítást a busz várható érkezéséről. 

Mi történik, ha reggel a gyermek nem várja készen a buszt a megadott időben? 

A gyermeknek teljesen készen, felöltözve kell várnia a buszt a megadott időpontban. Ha a gyermek 

nincs ott időben, a sofőr értesíti az iskolabusz koordinátort, aki megpróbálja telefonon elérni a 

szülőket, megtudni, megy-e a gyermek iskolába. Ha nem sikerül őket elérni, vagy ha kiderül, hogy 

1-2 percen belül nem lesz kész a gyermek, a busz a felvételi időpont után 2-3 perccel folytatja útját 

a következő címre. 
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Hogyan jutnak ki délután a gyerekek  a buszhoz, hogyan találják meg a megfelelő buszt? 

Az óvodás gyerekeket az óvónők vagy óvodai dajkák, a CP és CE1 osztályos gyerekeket a tanítók 

kísérik a buszokhoz, az iskolás gyerekek önállóan mennek ki a buszokhoz a megfelelő időben. A 

buszoknál az iskola részéről jelenlévő segítő illetve a buszok sofőrjei mutatják meg, melyik buszra 

kell felszállniuk a gyerekeknek.  

Mi történik, ha a gyerek nem jelenik meg a busznál a busz indulásáig? 

 A buszok menetrend szerint indulnak az iskolától. Az indulásáig a buszokhoz meg nem érkező 

gyermekek a következő járattal tudnak eljönni az iskolából. Számos oka lehet, hogy egy gyermek 

nem jelenik meg a busznál (betegség miatt nem volt iskolában, betegség miatt hamarabb 

hazament, szülő kivételesesen érte jött autóval, váratlan órarendváltozás miatt korábbi járattal 

ment el vagy később fog hazamenni, stb.), és a buszok indulásakor már nincs arra idő, hogy ennek 

a sofőr vagy az iskolabusz koordinátor utána járjon. 

Kit és milyen módon értesítsünk órarendváltozás esetén? 

Kérjük, hogy minden változást írásos formában, a premier@premierbus.hu e-mail címre 

szíveskedjenek elküldeni, minimum 48 órával a változást megelőzően. Kérjük, hogy az iskolát is 

értesítsék a változásokról! 

Kivételes esetben felszállhat a gyermek a buszra délután más időpontban, mint amit számunkra 

megadtak a szülők? 

Eseti, előre nem tudott órarendváltozás esetén, ha van hely az adott járaton, kivételes esetben a 

megadottól eltérő időben is felszállhat a gyermek a buszra. Előzetes egyeztetés nélkül ezt azonban 

csak olyan tanulók tegyék, akik már egyedül járhatnak haza, nem kell, hogy várja őket a szülő az 

otthonukban. 

Mi történik, ha délután nincs otthon a szülő, mire odaér a busz a gyermekkel? 

Kérjük a szülőket, jelezzék rögtön az iskolabusz koordinátornak, ha úgy látják, nem érnek haza 

időben. Ha ez nem történik meg, az iskolabusz koordinátor próbálja meg telefonon elérni a 

szülőket, ha nem várják otthon a gyermeket, hogy megbeszéljék a megoldást.  2-3  perces késés 

esetén a busz  megvárja a szülőt, ennél nagyobb késés esetén  továbbviszi a busz a gyermeket, és 

vagy visszamegy vele később, vagy a szülő vagy egy távolabbi címen tudja felvenni őt, vagy 

visszaviszi a busz az iskolához, ahonnan vagy egy későbbi járattal hozzuk el, vagy oda tud érte 

menni a szülő. 

Kérhető-e hazaszállítás 14 órakor hétfő, kedd, csütörtök és péntek napokon?  
14:10 órakor csak 1, a Budagyöngyéhez és a Széll Kálmán térre közlekedő Navette járatunk indul az 

iskolától. Ezt a járatot alkalmanként vagy a hét előre megadott napjain –előzetes egyeztetés után - 

plusz költség nélkül igénybe vehetik az egyébként háztól-házig szolgáltatást használó gyerekek is. Egyes 

címekre, korlátozott számban, extra díj fizetése ellenében a fenti járattal háztól-házig szállítást is 

tudunk vállalni. 

Utazik a gyerekekkel kísérő a buszokon?  
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Háztól-házig közlekedő buszainkon nem utazik kísérő. 

 

 



Navette 2016-17 

 

Használatba kerülő Navette megállók a 2016-17-es tanévben 

A következő Navette megállók lesznek használatban: Széll Kálmán tér, Pasaréti tér, Budagyöngye, 

Törökvész út, Margit-híd budai hídfő, Oktogon, Jászai Mari tér, Szentendrei út (csak reggel). 

A buszok menetrendje 

A megállók pontos helyét és az indulási, érkezési időpontokat a csatolt dokumentum tartalmazza. 

Reggelente a busz 07:50 órakor érkezik az iskolához. Délutánonként hétfő, kedd, csütörtök és péntek 

napokon 15:10, 16:25, 17:25 órakor, szerdánként 12:10 és 14:10 órakor indulnak a buszok az iskola 

elől. 

Kérjük, hogy az órarendek megkapása után azonnal értesítsenek bennünket a 

premier@premierbus.hu e-mail címen, hogy délutánonként melyik buszt fogja használni a 

gyermekük! Ha a későbbiekben órarendváltozás vagy délutáni különórák miatt változik gyermekük 

beosztása, arról is a lehető leghamarabb tájékoztatást kérünk. 

Iskolabusz koordinátor 

Az iskolabusz járatokkal kapcsolatos kérdésekkel iskolabusz koordinátorunkat kereshetik: 

Rachel Stegelmayer 

e-mail: premier@premierbus.hu, telefon: +36 30 2003-888 

 

Gyakran Ismételt Kérdések – Iskolabusz GYIK 

Mi történik, ha nem ér oda időben a gyermek reggel a busz indulására? 

A buszok menetrend szerint indulnak tovább a megállókból, a késve érkezőket nem tudják megvárni. 

Ha lekési a gyerek a buszt, a családnak kell megoldania, hogy bejusson az iskolába. 

Előfordulhat-e, illetve mi a teendő, ha a busz reggel nincs ott időben a megállóban? 

Bár mindent megteszünk, hogy a buszok tartani tudják a menetrendet, a busz-szolgáltatás függ a 

közlekedési- és útviszonyoktól, ezért a menetrend nem garantálható, előfordulhat, hogy a busz késve 

érkezik a megállóba. Ha alkalmanként késik a busz, legyen türelemmel, és várakozzon gyermekével, 

amíg megérkezik a busz. Nagyobb, 5 percet meghaladó késés esetén a várakozók az iskolabusz 

koordinátortól kérhetnek felvilágosítást a busz várható érkezési idejéről. Az iskolabusz koordinátor 

6:30-tól a buszok délutáni célba éréséig elérhető telefonon. 

Hogyan jutnak ki délután a gyerekek a buszhoz, hogyan találják meg a megfelelő buszt? 

Az óvodás gyerekeket az óvónők vagy dajkák, a CP és CE1 osztályos gyerekeket a tanítók kísérik a 

buszokhoz, a nagyobb iskolás gyerekek önállóan mennek ki a buszokhoz a megfelelő időben. A 
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buszoknál az iskola részéről jelenlévő segítő illetve a buszsofőrök mutatják meg, melyik buszra kell 

felszállniuk a gyerekeknek.  

Mi történik, ha a gyerek délután nem jelenik meg a busznál  a busz indulásáig? 

A buszok menetrend szerint indulnak az iskolától. Az indulásáig a buszokhoz meg nem érkező 

gyermekek a következő járattal tudnak eljönni az iskolából, feltéve, hogy van szabad hely az adott 

járaton. Számos oka lehet, hogy egy gyermek nem jelenik meg a busznál (betegség miatt nem volt 

iskolában, betegség miatt hamarabb hazament, szülő kivételesesen érte jött autóval, váratlan 

órarendváltozás miatt korábbi járattal ment el vagy később fog hazamenni, stb.), és a buszok 

indulásakor már nincs arra lehetőség, hogy ennek a sofőr vagy az iskolabusz koordinátor utána 

járjon, ha a szülő nem küld előzetesen tájékoztatást számunkra a változásról. 

Kit és milyen módon értesítsünk órarendváltozás esetén? 

Kérjük, hogy minden változást írásos formában, a premier@premierbus.hu e-mail címre 

szíveskedjenek elküldeni, minimum 48 órával a változást megelőzően. Kérjük, hogy az iskolát is 

értesítsék a változásokról! 

Kivételes esetben felszállhat a gyermek a buszra más időpontban, mint amit számunkra megadtak 

a szülők? 

Eseti, előre nem tudott órarendváltozás esetén, ha van hely az adott járaton, kivételes esetben a 

megadottól eltérő időben is felszállhat a gyermek a buszra. Előzetes egyeztetés nélkül ezt azonban 

csak olyan tanulók tegyék, akik már egyedül közlekednek, nem várja őket szülő a megállóban. 

Mi a teendő, és mi történik, ha délután nem ér oda a gyerekért a szülő a megállóba a busz 

érkezésére? 

Kérjük a szülőket, jelezzék rögtön az iskolabusz koordinátornak, ha úgy látják, nem érnek a 

megállóhoz időben, és vele tudják egyeztetni a teendőket. Ha nem jött senki a gyermekért, az 

iskolabusz koordinátor próbálja meg telefonon elérni a szülőket. A busz maximum 2-3 percet tud 

várni a megállóban, ennél nagyobb késés esetén továbbviszi a busz a gyermeket, és a szülő vagy egy 

későbbi megállóban tudja felvenni őt, vagy visszaviszi a busz az iskolához, ahonnan vagy egy későbbi 

járattal hozzuk el, vagy oda tud érte menni a szülő.  Figyelem: A Budagyöngye és Széll Kálmán tér 

megállókban az előző évek gyakorlatától eltérően nem lesz mód arra, hogy a kísérő dajkák 

felügyeletével várhatják meg a gyerekek az időben meg nem érkező szülőt, azokat a gyerekeket, 

akiket nem várnak a megadott időben ezekben a megállókban, vissza fogja vinni a busz az 

iskolába. 

Utazik a gyerekekkel kísérő a buszokon? 

Kísérő dajka illetve kísérő tanár csak a Széll Kálmán tér és a Budagyöngye megállókból induló illetve 

oda érkező buszokon utazik a gyerekekkel. 
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Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek az Első Iskolabusz Kft. (székhely: 1025 Budapest Kapy u. 13, cégjegyzék 
száma: 01-09-067455, adószáma: 10359611-2-43) által végzett tevékenységre vonatkoznak, az Első Iskolabusz 
Kft. következő szolgáltatásainak igénybevétele esetén: Budapesten és vonzáskörzetében kétfajta iskolabusz 
szolgáltatás - Háztól-házig és Gyűjtőpontos (shuttle, navette) - nyújtása oktatási intézmények, első sorban 
óvodák, iskolák (továbbiakban: Iskola) és azok tanulói számára. 
 
Iskolabusz szolgáltatás általános feltételei, amelyek érvényesek mind a háztól-házig, mind a gyűjtőpontos 
szolgáltatásra: 
 
Szolgáltatás időtartama  
A szolgáltatás az Iskola naptárában megadott tanítási napokon működik. 
Bérletes tarifa rendszer: A leszerződött időszak általában egy tanítási év. A legrövidebb igénybe vehető szállítási 
ciklus, az iskola tanítási rendjétől függően, egy félév/trimeszter. 
Eseti tarifa rendszer: A rendelkezésre álló szabad helyek függvényében az iskolabusz szolgáltatást igénybe lehet 
venni eseti rendszerben is, egy-egy hétre vagy akár egy-egy napra is. 
 
Menetrend: 
A reggeli járatok esetében a buszok indulási időpontja az egyes felvételi pontokról úgy kerül meghatározásra, 
hogy a buszok az Iskola által meghatározott időpontban érkezzenek az Iskolához.  
A délutáni buszok az Iskolával egyeztetve, annak tanítási rendjének megfelelően kialakított menetrend szerint 
indulnak az Iskolától. Több végzési időpont esetén a tanuló szállítása a jelentkezési lapon napi bontásban 
megadott időpontban történik.  
Első Iskolabusz Kft. sem a reggeli, sem a délutáni járatok esetében nem vállal felelősséget a késő utasok 
szállításáért.  
Első Iskolabusz Kft. mindent elkövet azért, hogy a buszok tartsák a menetrendet, a busz-szolgáltatás azonban 
függ a közlekedési-, az út, és az időjárási viszonyoktól, ezért a menetrend nem garantálható.  
 
Viszonylat 
Az iskolabusz szolgáltatás  igényelhető oda-vissza, csak reggeli, vagy csak délutáni viszonylatban, illetve 
lehetséges délután a reggelitől eltérő, vagy akár a hét napjain különböző felvételi állomást megjelölni, de csak 
heti rendszerben rögzítve. 
A megrendelt szolgáltatás módosítására kizárólag  a következő trimeszter és vagy félév kezdetekor  kerülhet 
sor.  
 
 
Járművek 
Az Első Iskolabusz Kft. által üzemeltetett járművek légkondicionáltak és minden ülésük biztonsági övvel van 
felszerelve. Az iskolabuszok vezetői tapasztalt sofőrök, balesetmentes buszvezetői múlttal. Az Első Iskolabusz 
Kft. fenntartja annak jogát, hogy a tanév során egy adott busz, valamint egy adott viszonylaton belül a reggeli 
és a délutáni járatot vezető sofőr személye változzon. 
 
Biztonsági előírások 

 Az alsó tagozatos vagy óvodás gyermekek szülői kísérettel várják a reggeli buszt. 

 Gyermek csak akkor szállhat le a buszról, ha őt ott, a jelentkezési lapon feltüntetett  felnőtt várja, kivéve, ha 
erről a szolgáltatást megrendelő szülő a jelentkezési lapon kifejezetten lemond.  

 A busz ajtaját kizárólag a buszvezető nyithatja ki vagy csukhatja be. 

 A biztonsági öv viselése kötelező, amikor a busz halad. 

 A buszon az étkezés és ivás nem megengedett. 

 Tilos az ablakon bármit kidobni. 

 Tilos az ablakon kinyúlni vagy kihajolni. 

 Tilos szemetelni. 

 Piszkos iskolatáskát tilos az ülésekre feltenni. 

 Fegyvert vagy annak látszó tárgyat tilos a buszra felvinni. 

 Nem megengedett a fegyelmezetlen magatartás, tilos a kiabálás, káromkodás vagy a verekedés. 
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Ha a gyermek viselkedése nem felel meg a fenti biztonsági szabályoknak, először írásbeli figyelmeztetést kap, 
majd ideiglenesen, illetve akár végérvényesen is kizárható az iskolabusz használatának lehetőségéből.   
A buszban okozott károkat az Első Iskolabusz Kft. megtérítteti a kár okozójával, vagy annak kiskorúsága esetén 
annak szüleivel. Első Iskolabusz Kft. nem vállal felelősséget a buszon felejtett tárgyakért.  
Első Iskolabusz Kft. rendelkezik felelősségbiztosítással. 
 
Jelentkezés 

Online jelentkezés a www.premierbus.hu honlapon. 
Az iskolabusz kizárólag előzetes jelentkezést követően vehető igénybe. Ennek hiányában az utasnak 15,000 Ft 
büntetést kell fizetnie. 
Az Első Iskolabusz Kft-nek elküldött jelentkezés nem jelent kötelezettségvállalást Első Iskolabusz Kft számára. Az 
iskolabusz szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalás akkor jön létre, ha Első Iskolabusz Kft. visszaigazolást 
küld Megrendelőnek, annak mail címére. 
 
Árak 
Az Első Iskolabusz Kft. egy tanévre hirdeti meg szállítási díjait minden év áprilisában. A meghirdetés 
időpontjához képest az üzemanyagár 10%-ot meghaladó emelkedése vagy a KSH közúti szállításszolgáltatási 
árindex 10%-ot meghaladó mértéke esetén az árváltoztatás jogát fenntartja.  
Az árak az adott iskolabusz szolgáltatás – háztól-házig, valamint gyűjtőpontos - mindenkori árlistán szereplő 
árai.  
 
Fizetés 
A fizetés készpénzzel vagy banki átutalással történik az Első Iskolabusz számlája ellenében.  
A szállítási díj számlázása évente vagy félévente/trimeszterenként, a jelentkezési lapon szereplő díjfizetési 
gyakoriság szerint, előre történik. A szállítási díj kifizetése feltétele annak, hogy a tanuló megkezdje a 
szolgáltatás igénybevételét.   
Éves díjfizetés esetén az augusztus 1-ig kifizetésre került szállítási díj után 3% fizetési kedvezmény jár. 
 
Szolgáltatás lemondása 
Fuvardíj visszatérítés csak abban az esetben jár, ha a gyermek tanév közben távozik az Iskolából, vagy 
lakcímváltozás esetén, ha arról Első Iskolabusz Kft. minimum 72 órával korábban írásban értesítést kap a 
szolgáltatás megrendelőjétől.  
 
Háztól házig szolgáltatás speciális feltételei: 
A tanulót reggelente az iskolabusz az otthonuk kapujánál veszi fel, és az iskola főbejáratához szállítja. Délután 
szintén hazáig, vagy bármilyen, a szolgáltatás megrendelője által megadott címre szállítja. 
Az iskolabusz szolgáltatás a lehető legrövidebb utazási idő érdekében 7-20 személyes mikrobuszokkal történik.  
Bérlet vásárlása esetén regisztrációs díjat kell fizetni, ami a bérlet árával egy időben kerül kiszámlázásra. A 
regisztrációs díj a mindenkori árlistán kerül feltüntetésre. Törzsutasoknak (akik a megelőző tanévben bérletet 
váltottak) a regisztrációs díj 0 Ft. 
 
Gyűjtőpontos szolgáltatás speciális feltételei: 
Az iskolabusz a gyűjtőpontos szolgáltatás keretében szállított tanulókat meghatározott megállóhelyeken veszi 
fel és teszi le.  
A megállóhelyek jegyzékét és az egyes megállóhelyekről történő szállítás éves tarifáját a mindenkori árlista 
tartalmazza. A járatok esetenként több megállóhelyet is kiszolgálhatnak, de a járatok útvonalát és 
menetrendjét, valamint a buszok típusát biztonsági okokból Első Iskolabusz Kft. nem teszi közzé.  
Egy-egy megállóhely akkor működik az adott tanévben, ha egy adott időpontban legalább 8 tanuló igénybe 
kívánja venni.  

http://www.premierbus.hu/


"A" körzet: Pesthidegkút 

  

  1. trimeszter 2. trimeszter

Oda-vissza 147 980 Ft 110 990

Csak reggel 88 800 Ft 66 590

Csak délután 73 980 Ft 55 500

"B" körzet: II. ker. Pesthidegkúton kívüli részei, XII. ker. a Fogaskerekű vonaláig, Solymár

  

  1. trimeszter 2. trimeszter

Oda-vissza 200 790 Ft 150 580

Csak reggel 120 470 Ft 90 350

Csak délután 100 400 Ft 75 290

"C" körzet: I. ker. (Várnegyed kivételével), III. ker. az Árpád hídtól délre, V. ker. az Alkotmány utcától délre, XII. ker. a
része, XIII. ker. Csanády utcától délre, Budakeszi, Nagykovácsi, Pilisszentiván

  

  1. trimeszter 2. trimeszter

Oda-vissza    232 550 Ft     174 410

Csak reggel 139 520 Ft 104 650

Csak délután 116 280 Ft 87 200

"D" körzet: III. ker. középső (Árpád híd és Aquincum közötti) része, V. ker. Alkotmány utcától délre, VI. ker., XI. ker., XIII. ker. Csanády u. és 
Róbert Károly körút közötti része, Budaörs, Pilisvörösvár

  

  1. trimeszter 2. trimeszter

Oda-vissza    274 830 Ft     206 120

Csak reggel 164 900 Ft 123 670

Csak délután 137 540 Ft 103 000

"E" körzet: I. ker. – Várnegyed, III. ker. Acquincumtól északra, VII. ker., XIII. ker. északi része, XIV. ker. Hungária körúton belüli része, Telki, 
Páty, Piliscsaba, Üröm 

  

  1. trimeszter 2. trimeszter

Oda-vissza    338 190 Ft     253 650

Csak reggel 202 890 Ft 152 200

Csak délután 169 100 Ft 126 820

"F" körzet: VIII. ker., IX. ker., XIV. ker. Hungária körúton túli része, Budakalász

  

  1. trimeszter 2. trimeszter

Oda-vissza    412 190 Ft     309 140

Csak reggel 247 320 Ft 185 480

Csak délután 206 090 Ft 154 570

Iskolabusz díjtáblázat 2016/2017 

Háztól - házig szolgáltatás 

bérlet* 

2. trimeszter 3. trimeszter éves díj*** 

990 Ft 110 990 Ft 369 960 Ft 

66 590 Ft 66 590 Ft 221 980 Ft 

55 500 Ft 55 500 Ft 184 980 Ft 

"B" körzet: II. ker. Pesthidegkúton kívüli részei, XII. ker. a Fogaskerekű vonaláig, Solymár 

bérlet* 

2. trimeszter 3. trimeszter éves díj*** 

150 580 Ft 150 580 Ft 501 950 Ft 

90 350 Ft 90 350 Ft 301 170 Ft 

75 290 Ft 75 290 Ft 250 980 Ft 

"C" körzet: I. ker. (Várnegyed kivételével), III. ker. az Árpád hídtól délre, V. ker. az Alkotmány utcától délre, XII. ker. a
része, XIII. ker. Csanády utcától délre, Budakeszi, Nagykovácsi, Pilisszentiván 

bérlet* 

2. trimeszter 3. trimeszter éves díj*** 

174 410 Ft     174 410 Ft     581 370 Ft  

104 650 Ft 104 650 Ft 348 820 Ft 

87 200 Ft 87 200 Ft 290 680 Ft 

és Aquincum közötti) része, V. ker. Alkotmány utcától délre, VI. ker., XI. ker., XIII. ker. Csanády u. és 
Róbert Károly körút közötti része, Budaörs, Pilisvörösvár 

bérlet* 

2. trimeszter 3. trimeszter éves díj*** 

206 120 Ft     206 120 Ft     687 070 Ft  

123 670 Ft 123 670 Ft 412 240 Ft 

103 000 Ft 103 000 Ft 343 540 Ft 

r. Acquincumtól északra, VII. ker., XIII. ker. északi része, XIV. ker. Hungária körúton belüli része, Telki, 

bérlet* 

2. trimeszter 3. trimeszter éves díj*** 

253 650 Ft     253 650 Ft     845 490 Ft  

152 200 Ft 152 200 Ft 507 290 Ft 

126 820 Ft 126 820 Ft 422 740 Ft 

XIV. ker. Hungária körúton túli része, Budakalász 

bérlet* 

2. trimeszter 3. trimeszter éves díj*** 

309 140 Ft     309 140 Ft   1 030 470 Ft  

185 480 Ft 185 480 Ft 618 280 Ft 

154 570 Ft 154 570 Ft 515 230 Ft 

*Bérlet: A bérlet a teljes trimeszterre/évre, az iskolanaptár 

érvényes. 

**Eseti tarifa: Azoknak ajánljuk, akik csak a hét néhány napján, vagy trimeszternél 

rövidebb időre szeretnék igénybe venni a szolgáltatást

*** Éves díjfizetés esetén az augusztus 1-ig kifizetésre került fenti szállítá
fizetési kedvezmény jár. 

**** Regisztrációs díj: trimeszter és éves bérlet esetén fizetendő a 
Törzsutasoknak a regisztrációs díj 0 Ft. 

A fenti árak egy gyermek szállítására vonatkoznak. 

A fenti árak tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. 

Családi és csoportos DÍJKEDVEZMÉNY-t biztosítunk a szállított személyek azonos címen 
és időpontban történő fel- és leszállása esetén az alábbiak szerint:

• 2 vagy több fő esetén 10 %, 

  

eseti tarifa** 

regisztr. díj****   

20 000 Ft 5 000 Ft 

20 000 Ft 3 000 Ft 

20 000 Ft 2 500 Ft 

eseti tarifa** 

regisztr. díj****   

20 000 Ft 6 400 Ft 

20 000 Ft 3 900 Ft 

20 000 Ft 3 200 Ft 

"C" körzet: I. ker. (Várnegyed kivételével), III. ker. az Árpád hídtól délre, V. ker. az Alkotmány utcától délre, XII. ker. a fogaskerekűn túli 

eseti tarifa** 

regisztr. díj****   

20 000 Ft  7 800 Ft  

20 000 Ft  4 700Ft 

20 000 Ft 3 900 Ft 

és Aquincum közötti) része, V. ker. Alkotmány utcától délre, VI. ker., XI. ker., XIII. ker. Csanády u. és 

eseti tarifa** 

regisztr. díj****   

20 000 Ft    8 900 Ft  

20 000 Ft 5 400 Ft 

20 000 Ft 4 500 Ft 

r. Acquincumtól északra, VII. ker., XIII. ker. északi része, XIV. ker. Hungária körúton belüli része, Telki, 

eseti tarifa** 

regisztr. díj****   

20 000 Ft  11 300Ft  

20 000 Ft 6 800 Ft 

20 000 Ft 5 700 Ft 

eseti tarifa** 

regisztr. díj****   

20 000 Ft 13 200 Ft  

20 000 Ft 8 000 Ft 

20 000 Ft 6 600 Ft 

, az iskolanaptár szerinti összes iskolanapra 

Eseti tarifa: Azoknak ajánljuk, akik csak a hét néhány napján, vagy trimeszternél 

rövidebb időre szeretnék igénybe venni a szolgáltatást. 

ig kifizetésre került fenti szállítási díj után 3% 

éves bérlet esetén fizetendő a bérlet árával együtt. 

t biztosítunk a szállított személyek azonos címen 
és leszállása esetén az alábbiak szerint: 



Iskolabusz díjtáblázat 2016/2017 

„Navette” szolgáltatás 

1. kategória 
II/A kerület (Pesthidegkút): Feketerigó u. (1), Rézsű u. (2), Dutka Ákos u. (3), Pinceszer u. (4), 
Honvéd u. (5) Dózsa György u (6), Patakhegyi u. (7) 

  bérlet* eseti tarifa** 

  1. trimeszter 2. trimeszter 3. trimeszter éves díj***   

            55 850 Ft            41 890 Ft            41 890 Ft       139 610 Ft                 2 000 Ft  

2. kategória 
II. kerület (Rózsadomb környéke): Széll Kálmán tér (8), Vasas pálya (9), Budagyöngye (10), Pasaréti 
tér (11), Törökvész út (12), Budapest környéke: Solymár (13), Nagykovácsi (14) 

  bérlet* eseti tarifa** 

  1. trimeszter 2. trimeszter 3. trimeszter éves díj***   

 
          87 380 Ft            65 530 Ft            65 530 Ft       218 430 Ft                 3 000 Ft  

3. kategória 
I. kerület: Batthyány tér (15), II. kerület: Margit-híd budai hídfő (16), Budapest környéke: 
Pilisvörösvár (17), Pilisszentiván (18) 

  bérlet* eseti tarifa** 

  1. trimeszter 2. trimeszter 3. trimeszter éves díj***   

            98 810 Ft            74 110 Ft            74 110 Ft       247 030 Ft                 3 500 Ft  

4. kategória III. kerület: Kolosy tér (19), Pest: Oktogon (20), Ferenciek tere (21), Jászai Mari tér (22) 

  bérlet* eseti tarifa** 

  1. trimeszter 2. trimeszter 3. trimeszter éves díj***   

          114 190 Ft            85 640 Ft            85 640 Ft       285 470 Ft                 4 100 Ft  

5. kategória 
XII. kerület: BAH csomópont (23), Zugligeti út (24), Orbán tér(25), Pest: Keleti pályaudvar (26), 
Hősök tere (27), Szentendrei út (28) 

  bérlet* eseti tarifa** 

  1. trimeszter 2. trimeszter 3. trimeszter éves díj***   

          131 980 Ft            98 990 Ft            98 990 Ft       329 950 Ft                 4 700 Ft  

 

 

*Bérlet: A bérlet a teljes trimeszterre/évre, az 

iskolanaptár szerinti összes iskolanapra érvényes. 

**Eseti tarifa: Azoknak ajánljuk, akik csak a hét néhány 
napján, vagy trimeszternél rövidebb időre szeretnék 
igénybe venni a szolgáltatást. 
Eseti jelleggel csak a buszokban esetlegesen 
fennmaradó szabad helyekre tudunk jelentkezést 
elfogadni. 
 
*** Éves díjfizetés esetén az augusztus 1-ig kifizetésre került 
szállítási díj után 3% fizetési kedvezmény jár. 

 
Csak reggel vagy csak délután igényelt szolgáltatás díja a 
fenti ár 50%-a. 
 
A fenti árak a 27%-os Áfa-t tartalmazzák. 
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