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Milyen jogszabály alapján tudom igénybe venni az MH KKK által üzemeltetett 

szolgálati autóbuszjáratokat? 

Az MH Katonai Közlekedési Központ (továbbiakban: MH KKK) kezelésében polgári 

szolgáltatók által, szerződéses keretek között üzemeltetett szolgálati autóbuszjáratok 

igénybevételének rendjét, az utazásra jogosultak körét a HM Közigazgatási Államtitkár és a 

Honvéd Vezérkar Főnök 10/2003 (HK 5.) együttes intézkedése, valamint annak 23/2005 (HK 

7.) és 184/2005 (HK.5.) módosításai szabályozzák. 

 

 

Hogyan tudom igénybe venni a szolgálati autóbuszjáratokat? 

Az autóbuszok kizárólag az MH KKK által kiadott, az utas jogosultságát 

igazoló érvényes okmánnyal („BÉRLET” vagy „IDEIGLENES BÉRLET”) 

vehetők igénybe. Ezen utazási okmányok igazolják az utazás jogszerűségét. 

A Bérletet minden felszállás alkalmával kötelező felmutatni az 

autóbuszvezetőnek. 

Az autóbuszvezető szerződésben foglalt kötelessége az utazás 

jogszerűségének ellenőrzése. Jogosult azon személyek utazásból történő kizárására, akik nem 

rendelkeznek az MH KKK által kiadott érvényes utazási okmánnyal. 

 

 

Mit kell tennem, hogy legyen Bérletem? 

A Bérlet igénylése nagyon egyszerű: egyetlen formanyomtatványt kell hiánytalanul kitölteni 

és elküldeni az MH KKK-nak. Innen lehet letölteni a Bérletigény Nyomtatványt: 

                                                    
  honvedelem.hu/alakulatok/mh-katonai-kozlekedesi-kozpont/ 
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https://honvedelem.hu/alakulatok/mh-katonai-kozlekedesi-kozpont/


Milyen Bérletek vannak?  Kétfajta. 

 

 

ÁLLANDÓ = Éves: egy évre kerül kiadásra, következő év 

február végéig érvényes, formátum: kártya 

 

 

 

 

 

I D E I G L E N E S: rövidebb időtartamra érvényes, 

formátum: A4 / A5 méret 

 

 

 

 

 

Milyen további szabályok/ feltételek vonatkoznak az utazásra?  

- Az autóbusz fel-, és leszállás céljából csak a menetrendben szereplő 

megállóhelyeken állhat meg. 

- A menetrendben foglaltak megtartása mindenki számára kötelező. 

A menetrend módosítását kizárólag az MH KKK hajthatja végre a 

hozzá szolgálati úton beérkezett igények alapján. 

- A késve érkező utasokra a menetrendben meghatározott időn túl 

várakozni, illetve az autóbusznak a megállóhelyeket a menetrendben 

megadott indulási időnél előbb elhagyni nem szabad. 

- Az autóbuszra felszállni kizárólag az első ajtón lehet. 

- A szolgálati autóbuszjáratokon álló utas nem utazhat. 

- Amennyiben az autóbusz ülései rendelkeznek biztonsági övvel, úgy annak használata 

KÖTELEZŐ! 

- A szolgálati járatot üzemeltető Vállalkozó utas-és balesetbiztosítása alapján kártérítés csak 

azon személyeket illeti meg, amelyek az utazás megkezdésekor rendelkeznek érvényes 

„BÉRLET”-tel vagy „IDEIGLENES BÉRLET”-tel.  



- Az MH KKK rendszeresen ellenőrzi a szolgálati járatokat. 

Ha az ellenőrzéskor az autóbuszon a járatra érvényes Bérlettel 

vagy Ideiglenes Bérlettel nem rendelkező utas utazik, vagy 

nem mutatja fel a gépjárművezetőnek felszálláskor az utazásra 

jogosító Bérletét, Ideiglenes Bérletét, az ellenőrzést végző 

személy az utas adatait felírja és továbbítja a katonai szervezet 

parancsnoka részére. A második ilyen eset után az utas bérlete 

véglegesen visszavonásra kerül, részére más szolgálati járatra 

sem adható ki utazásra jogosító okmány.  

- A mindenkori autóbuszparancsnok köteles a gépjárművezetőt segíteni az utazási jogosultság 

ellenőrzésében.  

- Az autóbusz személyzetének utasítást minden esetben csak a Vállalkozó adhat. 

- Kötelező értesíteni az MH KKK-t, ha megszűnik az utazási jogosultság a kiadott Bérlet 

érvényességének lejárta előtt.  

- Amennyiben a szolgálati járatot huzamosabb ideig (60 napot meghaladóan) nem veszi igénybe 

az utas, úgy a BÉRLET visszaküldése KÖTELEZŐ az MH KKK-hoz. 

 

A szolgálati járat közlekedésével kapcsolatban felmerülő kérdéseiket, problémáikat, 

észrevételeiket jelezhetik:    

- autóbusz parancsnok (és helyettese) részére 

 

- állományilletékes katonai szervezet logisztikai szakállománya felé  

 

- MH Katonai Közlekedési Központ részére (0-24 óráig) 

 Tel.: 061/434-6454  HM: 022-56-562 

 Fax: 061/434-6489 HM: 022-56-124 

 

Jó utazást kívánunk! 


