Tájékoztató tanulók, hallgatók utazási kedvezményeiről
a 2018/2019. tanévkezdéshez kapcsolódóan
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Kormány
rendelet értelmében igénybe vehető
utazási kedvezmények:
Országos/regionális és elővárosi autóbusz közlekedésben:
1) Nappali, esti tagozatos tanulók és felsőoktatásban nappali vagy esti képzés munkarendje
szerint tanulmányokat folytató hallgatók:
- bármely viszonylatban 50%-os menetjegykedvezményt vehetnek igénybe érvényes
közoktatási vagy felsőoktatási diákigazolvány, illetve annak hiányában az oktatási
intézmény által kiállított Igazolás felmutatásával.
- lakóhely (tartózkodási hely) és oktatás helye viszonylatában 90%-os kedvezményű
helyközi tanuló bérletet válthatnak.
2) A levelező tanrendben résztvevő tanulók, hallgatók a lakóhely és oktatási intézmény között
vehetik igénybe az 50%-os menetjegy kedvezményt.
Helyi közösségi közlekedésben:
Tanulók és hallgatók, akik alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy esti
oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában vesznek részt bármely település helyi vonalán
tanulóbérlet váltására jogosultak.

A kedvezmény igénybevételéhez, illetve a bérlet használatához szükséges
dokumentumok:
Országos/regionális és elővárosi (helyközi) autóbusz közlekedésben
 Érvényes diákigazolvány, vagy diákigazolvány helyett kiadott Igazolás. Ha a kedvezményt
igénybevevő rendelkezik személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági
igazolvánnyal, az „Igazolás” csak annak együttes felmutatásával érvényes.
 Országos/regionális és elővárosi közlekedésben a DAKK Zrt. részéről kiadásra és
érvényesítésre kerülő „Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól”
nyomtatvány, amely rögzíti az utazási viszonylatot és a hozzá tartozó díjszabási kmövezetet.
 Az utazás megkezdése előtt a tanuló bérleten az Igazolás száma rovatba: új típusú
diákigazolvány, vagy diákigazolvány helyett kiadott Igazolás esetén az oktatási
azonosítószámot; régi típusú diákigazolvány esetén, amennyiben az nem tartalmazza az
oktatási azonosítószámot, az „Igazolás a diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól”
nyomtatvány számát kell felvezetni, valamint a tanuló/hallgató nevét fel kell tüntetni.
Helyi viszonylatú közlekedésben
 érvényes diákigazolvánnyal, vagy a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal és a
személyazonosság igazolásával (ha a kedvezményt igénybevevő rendelkezik
személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal), vagy
 a bérletpénztárakban kiváltható fényképes igazolvánnyal („Tanuló igazolvány”)
igazolhatják.

A diákigazolványok érvényességére vonatkozó szabályok:
A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet
követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.
 A 16. életévüket a 2017/2018. tanévben betöltött tanulók diákigazolványa érvényesítő
matrica nélkül is érvényes 2018. október 31-ig.
 A 16. életévüket a 2018/2019. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő
matrica nélkül is érvényes 2019. október 31-ig.
2002. szeptember 01. előtt született tanulók diákigazolványa 2018. október 31-ét követően
kizárólag érvényesítő matricával érvényes.
A 2017/2018-es tanévre, illetve annak második félévére matricával érvényesített
diákigazolványokkal a kedvezményes utazási lehetőség 2018. október 31-éig vehető
igénybe.

Igazolás kiállítására, használatára vonatkozó szabályok
Iskolát váltó diákok, valamint új diákigazolvány igénylése esetében az Oktatási Intézmény a
tanulói/hallgatói jogviszony igazolására, gyakorlati képzés, valamint az iskolai
testnevelési órák kiváltása helyett végzett sportszervezet, vagy egyesület keretében
szervezett edzés helyének megadására papír alapú Igazolást állít ki. Ha a kedvezményt
igénybe vevő rendelkezik személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal,
az „Igazolás” csak annak együttes felmutatásával érvényes.
Az Oktatási intézmény által a 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően kiállított Igazolás az egyetlen nyomtatvány, amely teljes körűen pótolja (pl.:
elvesztés), helyettesíti (pl.: diákigazolvány elkészültéig), illetve kiegészíti (pl.: gyakorlati
képzés helyének igazolása, testnevelési órákat kiváltó edzésre történő utazás) az érvényes
diákigazolványt.
Ennek megfelelően a tanintézetben tanulmányaikat megkezdő tanulók, ill. hallgatók esetében
(tanév kezdéskor) ez az Igazolás fogja helyettesíteni elkészültéig a diákigazolványt.
Egyéb dokumentumok (iskolalátogatási igazolások illetve diákigazolvány igénylés másolatok)
az utazási kedvezmény igénybevételére nem alkalmasak.

2018. szeptember hónapra érvényesített bérlet érvényessége
A helyközi dolgozó- és tanulóbérletek országos, regionális és elővárosi (helyközi) autóbusz
járatokon augusztus 30-tól jogosítanak utazásra.
Helyi közlekedésben a 2018. szeptember havi tanuló bérlet utazásra érvényes:
-

Bács-Kiskun megye területén (Baja, Kecskemét) 2018.08.30-tól,
Békés megye területén (Békés, Békéscsaba, Gyula, Orosháza) 2018.09.01-től,
Békés megye területén (Mezőberény) 2018.08.27-től
Csongrád megye területén (Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Mórahalom, Szentes,
Szeged) 2018.08.27.-től.

Minden kedves utasunknak kellemes utazást kíván a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
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