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Menetidő (perc) Megállóhely Menetidő (perc)

0 Gesztenyés utca 21

- Pollack Mihály utca 20

- Építők útja 35. 19

- Építők útja 18

1 Jedlik Ányos utca -

2 Móricz Zsigmond utca -

3 Barátság útja 17

5 Újtemplom utca 28. 16

6 Újtemplom utca 15

8 Konzvergyár 14

9 Gyórgyfürdő 13

10 Autóbusz-állomás 12

11 Táncsics Mihály utca -

- Orvosi rendelő 11

12 Dózsa György út 32. 10

13 Szent István tér 9

14 Anna utca 8

- Halász csárda 7

16 Téglagyár 6

19 Dunakömlőd, óvoda 3

21 Dunakömlőd, Szabadság út 1

22 Dunakömlőd, forduló 0

1 vonal megállólista



1 vonal indulási idők

Gesztenyés utcából induló járatok

5:15 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45

8:15 8:45 ‡9:15 9:45 ‡10:15 10:45

‡11:15 11:45 ‡12:15 12:45 ‡13:15 13:45

‡14:15 14:45 ‡15:15 15:45 ‡16:15 16:45

‡17:15 17:45 ‡18:15 18:45 ‡19:15 19:45

‡20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45

Dunakömlődről induló járatok

5:15 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45

8:15 ‡8:45 9:15 ‡9:45 10:15 ‡10:45

11:15 ‡11:45 12:15 ‡12:45 13:15 ‡13:45

14:15 ‡14:45 15:15 ‡15:45 16:15 ‡16:45

17:15 ‡17:45 18:15 ‡18:45 19:15 ‡19:45

20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45

Töltse le az 1-es járatok útvonalának 
térképét a QR kód beolvasásával!

A korlátozó jelek magyarázata az utolsó oldalon található.



1/A vonal megállólista

Menetidő (perc) Megállóhely Menetidő (perc)

0 Gesztenyés utca 15

- Pollack Mihály utca 14

- Építők útja 35. 13

- Építők útja 12

1 Jedlik Ányos utca -

2 Móricz Zsigmond utca -

3 Barátság útja 10

5 Újtemplom utca 28. 9

6 Újtemplom utca 8

8 Konzvergyár 7

9 Gyórgyfürdő 6

10 Autóbusz-állomás 5

11 Táncsics Mihály utcai sarok -

- Orvosi rendelő 4

12 Dózsa György út 32. 3

13 Szent István tér 2

14 Anna utca 0



1/A vonal indulási idők

Töltse le az 1-es járatok útvonalának 
térképét a QR kód beolvasásával!

Gesztenyés utcából induló járatok

i6:00 i6:30 i7:00 i7:30 i8:00 i8:30

i9:00 i9:30 i10:00 i10:30 i11:00 i11:30

i12:00 i12:30 i13:00 i13:30 i14:00 i14:30

i15:00 i15:30 i16:00 i16:30 i17:00 i17:30

i18:00

Anna utcától induló járatok

i6:15 i6:45 i7:15 i7:45 i8:15 i8:45

i9:15 i9:45 i10:15 i10:45 i11:15 i11:45

i12:15 i12:45 i13:15 i13:45 i14:15 i14:45

i15:15 i15:45 i16:15 i16:45 i17:15 i17:45

i18:15

A korlátozó jelek magyarázata az utolsó oldalon található.



1/S vonal megállólista

Menetidő (perc) Megállóhely Menetidő (perc)

0 Paksi Ürgemezei Strand 24

- Gesztenyés utca 21

- Pollack Mihály utca 20

- Építők útja 35. 19

- Építők útja 18

1 Jedlik Ányos utca -

2 Jedlik Ányos utca -

3 Móricz Zsigmond utca -

4 Barátság útja 17

6 Újtemplom utca 28. 16

7 Újtemplom utca 15

9 Konzvergyár 14

10 Gyógyfürdő 13

11 Autóbusz-állomás 12

12 Táncsics Mihály utca -

- Orvosi rendelő 11

13 Dózsa György út 32. 10

14 Szent István tér 9

15 Anna utca 8

- Halászcsárda 7

17 Téglagyár 6

20 Dunakömlőd, óvoda 3

22 Dunakömlőd, Szabadság út 1

23 Dunakömlőd, forduló 0



1/S vonal indulási idők

Gesztenyés utcából induló járatok

∆9:15 ∆10:15 ∆11:15 ∆12:15 ∆13:15 ∆14:15

∆15:15 ∆16:15 ∆17:15 ∆18:15 ∆19:15 ∆20:15

Anna utcától induló járatok

∆8:45 ∆9:45 ∆10:45 ∆11:45 ∆12:45 ∆13:45

∆14:45 ∆15:45 ∆16:45 ∆17:45 ∆18:45 ∆19:45

Töltse le az 1-es járatok útvonalának 
térképét a QR kód beolvasásával!

A korlátozó jelek magyarázata az utolsó oldalon található.



Pál utca irányába

5:25 6:25 i7:10 7:25 8:25 9:25 10:25

11:25

Megállóhely Menetidő (perc)

Autóbusz-állomás 0

Gyógyfürdő 1

Orvosi rendelő 2

Váci Mihály utca 3

Kápolna utca 4

Pál utca 30. 5

Akác utca 6

Sportpálya 7

Széchenyi tér 9

Kossuth Lajos utca 11

Dózsa György út 32. 12

Orvosi rendelő 13

Gyógyfürdő 14

Autóbusz-állomás 15

A 2/DE vonalon meghirdetett járatok az év minden napján közlekednek.

2/DE vonal indulási idők

Töltse le a 
2-es járatok 
útvonalának 

térképét 
a QR kód 

beolvasásával!

2/DE vonal megállólista



Kossuth Lajos utca irányába

12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25

18:25 19:25 20:25 21:25

Megállóhely Menetidő (perc)

Autóbusz-állomás 0

Gyógyfürdő 1

Orvosi rendelő 2

Dózsa György út 32. 3

Kossuth Lajos utca 4

Széchenyi tér 5

Sportpálya 6

Akác utca 8

Pál utca 30. 10

Kápolna utca 11

Váci Mihály utca 12

Gyógyfürdő 14

Autóbusz-állomás 15

A 2/DU vonalon meghirdetett járatok az év minden napján közlekednek.

2/DU vonal indulási idők

2/DU vonal megállólista



3 vonal megállólista

Menetidő (perc) Megállóhely Menetidő (perc)

0 Öreghegy utca 14

1 Munkácsy Mihály utca -

- Vegyesbolt 13

3 Tavasz utca 12

- Vegyesbolt 13

3 Tavasz utca 12

4 Szentháromság tér 10

- Nyár utca 9

- Üstökös utca 8

- Bástya utca 7

- Petőfi utca 6

5 Szent István tér 5

6 Dózsa György út 32. 4

7 Orvosi rendelő -

- Orvosi rendelő 3

8 Gyógyfürdő 1

10 Autóbusz-állomás 0

A 3 vonalon meghirdetett járatok az év minden napján közlekednek.



3 vonal indulási idők

Autóbusz-állomásról induló járatok

5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15

11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15

17:15 18:15 19:15 20:15 21:15

Öreghegy utcáról induló járatok

5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Töltse le az 3-as járatok útvonalának 
térképét a QR kód beolvasásával!

A korlátozó jelek magyarázata az utolsó oldalon található.



3/B vonal megállólista

Menetidő (perc) Megállóhely Menetidő (perc)

0 Öreghegy utca 20

1 Munkácsy Mihály utca -

- Vegyesbolt 19

3 Tavasz utca 17

5 Szent István tér 15

6 Dózsa György út 32. 14

7 Orvosi rendelő -

- Táncsics Mihály utca 13

9 Autóbusz-állomás 11

10 Táncsics Mihály utca -

- Orvosi rendelő 9

12 Konzervgyár 8

14 Nagydorogi útelágazás 6

15 Költségvetési üzem 5

16 Szőlőhegy 4

18 Kölesdi útelágazás 2

20 Biritópuszta, iskola 0



3/B vonal indulási idők

Öreghegy utcából induló járatok

x6:50 x7:30 x12:10 i13:10 i14:00 x15:10

Biritópusztáról induló járatok

x7:10 x8:00 x12:30 i13:30 i14:20 x15:30

Töltse le az 3-as járatok útvonalának 
térképét a QR kód beolvasásával!

A korlátozó jelek magyarázata az utolsó oldalon található.



3/I vonal megállólista

Menetidő (perc) Megállóhely Menetidő (perc)

0 Öreghegy utca 24

1 Munkácsy Mihály utca -

- Vegyesbolt 23

3 Tavasz utca 21

5 Szent István tér 19

6 Dózsa György út 32. 18

7 Orvosi rendelő -

- Táncsics Mihály utca 16

9 Autóbusz-állomás 15

10 Táncsics Mihály utca -

- Orvosi rendelő 13

12 Konzervgyár 12

14 Újtemplom utca 9

17 Újtemplom utca 28. 8

19 Barátság útja 7

21 Árnyas utca 6

22 Gesztenyés utca 5

24 Jedlik Ányos utca 3

25 Dunacenter 2

27 Ipari park I. -

28 Ipari park II. 0



3/I vonal indulási idők

Öreghegy utcából induló járatok

x5:20 x7:00 x13:20 x16:00 x21:30

Ipari parkból induló járatok

x5:50 x7:30 x14:10 x14:40 x16:40 x22:05

Töltse le az 3-as járatok útvonalának 
térképét a QR kód beolvasásával!

A korlátozó jelek magyarázata az utolsó oldalon található.



Díjtermék típusa Bruttó egységár

Autóbuszon váltott menetjegy 200 Ft

Mobil applikációban váltott vonaljegy 200 Ft

Mobil applikációban váltott napijegy 1.000 Ft

Mobil applikációban váltott hetijegy 2.000 Ft

Díjtermék típusa Bruttó egységár

Jegypénztárban váltott, összvonalas
havi bérlet 4.000 Ft

Mobil applikációban váltott, összvonalas 
havi bérlet 4.000 Ft

Jegypénztárban váltott, összvonalas 
negyedéves bérlet 12.000 Ft

Mobil applikációban váltott, összvonalas 
negyedéves bérlet 12.000 Ft

Utazásra jogosító díjtermékek

MENETJEGYEK

TELJES ÁRÚ BÉRLETEK



Díjtermék típusa Bruttó egységár

Jegypénztárban váltott, tanuló havi bérlet 1.500 Ft

Mobil applikációban váltott, tanuló havi bérlet 1.500 Ft

Jegypénztárban váltott, tanuló 
negyedéves bérlet 4.500 Ft

Mobil applikációban váltott, tanuló 
negyedéves bérlet 4.500 Ft

Díjtermék típusa Bruttó egységár

Jegypénztárban váltott, nyugdíjas  
havi bérlet 1.500 Ft

Mobil applikációban váltott, nyugdíjas 
havi bérlet 1.500 Ft

Jegypénztárban váltott, nyugdíjas negyedéves 
bérlet 4.500 Ft

Mobil applikációban váltott, nyugdíjas 
negyedéves bérlet 4.500 Ft

Utazásra jogosító díjtermékek

TANULÓ BÉRLETEK

NYUGDÍJAS BÉRLETEK



Paks város helyi autóbuszjáratai csak érvényes menetjeggyel vagy más 
utazási igazolvánnyal vehető igénybe az autóbuszjáratokra csak az első 
ajtón lehet felszállni, a menetjegy megváltásával, vagy más érvényes 
utazási igazolvány gépkocsivezetőnek történő felmutatása mellett.
A menetjegyet az utazás befejezéséig meg kell őrizni. Az érvényesí-
tett menetjegy egy adott járaton végállomástól végállomásig történő 
egyszeri megszakítás nélküli utazásra jogosít. A bérletjegy korlátlan 
számú utazásra jogosít az érvényesség tartama alatt. A menetjegy, a bér-
letjegy, az utazási igazolvány másra át nem ruházható, azt az ellenőrzést 
végzőnek át kell adni.
Az autóbuszjáratok első és utolsó megállóhelyei egyben végállomá-
sok is, ahol az utasnak a járművet el kell hagyni.
A Paksi Közlekedési Kft. a szolgáltatásban résztvevő autóbuszokon a 2012. 
évi XLI. törvényben foglaltak figyelembevételével vagyonvédelmi célból, 
illetve az utasok testi épségének és vagyontárgyainak védelme céljából 
elektronikus biztonság technikai rendszeren keresztül megfigyelést 
folytat, kép- és hangfelvételt készít.

Utazási jogosultság
A többször módosított 20/1981.(VI.19) Mt. rendelet alapján az alábbi ki-
vételekkel autóbuszon bárki utazhat: 
 • 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérő-
vel utazhat, 
 • utazásban fertőző beteg nem vehet részt.

Utazásból kizárható: 
 • az ittas személy,
 • botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásá-
val zavarja, magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épsé-
gét egészségét, a jármű vagy berendezéseinek az épségét veszélyezteti,
 • a szolgáltatást jogtalanul veszi igénybe, és a helyszíni pótjegyet az 
ellenőrzéskor nem fizeti meg, 
 • utazásra jogosító értékszelvényét, illetve egyéb utazásra jogosító 

Utastájékoztató



igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel, 
 • ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai 
ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,  
 • a járműben kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz, 
 • a pótdíj megfizetését megtagadja.
A bérletjegy arcképes hatósági igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogo-
sítvány, útlevél) használható utazásra, amennyiben azok számát a bérlet-
jegyen feltüntetik és azt a bérlettel együtt felszálláskor, és ellenőrzéskor 
felmutatják. A  tanulók utazásához érvényes diákigazolvány szükséges, 
melynek számát fel kell tüntetni a bérletjegyen. Nyugdíjas bérlet csak ak-
kor érvényes, amennyiben azon az ELLÁTÁS TÖRZSSZÁMA fel van tüntetve, 
és felszálláskor a személyigazolvánnyal és a nyugdíjas igazolvánnyal (IGA-
ZOLÁS A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁS 
TÖRZSSZÁMÁRÓL) együtt felmutatják.

Pótdíjak:
5.000,- Ft, azaz ötezer forint helyszíni pótdíjat köteles fizetni az az utas, aki:
 • vonaljegy nélkül, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal (érvénytelen 
jeggyel, érvénytelen bérletigazolvánnyal vagy bérletszelvénnyel, érvényte-
len egyéb utazási igazolvánnyal) utazik, illetve valamilyen utazási kedvez-
ményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen vagy hatályát vesztett Paks kártyával utazik; 
 • kutyát az előírt viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • kerékpárt az előírt viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • olyan utazási igazolvánnyal (pl. jeggyel, bérletigazolvánnyal, bérlet-
szelvénnyel) utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított vagy fizikai, 
illetve kémiai úton manipulált;
5.000,- Ft, azaz ötezer forint helyszíni pótdíjat köteles fizetni az az utas, aki 
a Szolgáltató Üzletszabályzatában tilalmazottként meghatározott magatar-
tások valamelyikét elköveti. Amennyiben a pótdíj összege a helyszínen nem 
kerül megfizetésre, az 5000,- Ft-ról 7.500,-Ft-ra emelkedik, mely utólagos 
pótdíj az ellenőrzés során átadott postai utalványon  fizethető be, az ese-

Utastájékoztató



mény napját követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen határidőig 
nem történik meg a 7.500,- Ft-ra emelkedett ősszeg megfizetése, a pótdíj 
15,000,- Ft összegre emelkedik. 20.000,- Ft összegű késedelmi és eljárási 
díjat köteles fizetni a 15.000,- Ft-os pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon 
belül nem egyenlíti ki.

Díjmentes utazásra jogosultak:
 • gyermekek, felnőtt kíséretében 6 éves korukig,
 • az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok sze-
mélyi járadékban részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar 
Vakok és Gyengén látók Országos Szövetségének érvényes arcképes iga-
zolványával rendelkezik, és a vele együtt utazó egy fő kísérő személy, 
 • a 65. életév betöltésének napjától, a magyar állampolgár, a menekült, 
az Európai Unió más tagállamának állampolgára és a nemzetközi szerződés 
rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár,
 • hadirokkant és hadiözvegy a részére kiadott igazolvány alapján, to-
vábbá annak igazolt kísérője,
 • az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szö-
vetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, és a vele együtt 
utazó egy fő kísérő személy,
 • aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban 
részesül, aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatás-
ban részesül, az ezt igazoló MÁK hatósági bizonyítvány alapján, és a vele 
együtt utazó egy fő kísérő személy,
 • a 6. életévét még be nem töltött gyermek, valamint a 65. életévét be-
töltött személy, érvényes „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói 
igazolvány” birtokában. a díjtalan utazás jogosultságának igazolására a sze-
mélyazonosító igazolvány vagy az azzal egyenértékű fényképes hatósági 

Utastájékoztató

A KÖZFORGALMÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI 
UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK 
a 85/2007. (IV.25) kormányrendelet alapján:



igazolvány szolgál.

Tanulók és gyermekek, tanuló bérlet igénybevételére jogosul-
tak:
 • az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói (hallga-
tói), ha érvényes diákigazolvánnyal, vagy a „Magyar igazolvány”-ba, illetve 

„Magyar hozzátartozói igazolvány”-ba  bejegyzett érvényes „Diákigazol-
vány”-nyal rendelkeznek, 
 • gyermekek 6-14 éves kor között.
Nyugdíjasok és szociálisan rászorulók nyugdíjas havi bérletjegy igény-
bevételére jogosultak: A többször módosított 85/2007. (IV. 25.) Kormány 
rendeletben meghatározott személyek.

Utastájékoztató

Kiadja a Paksi Közlekedési Kft.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.,

adószám: 27323500-2-17
Felelős kiadó: Tavi Tamás ügyvezető

Felelős vezető: Bese Tamás nyomdai csoportvezető 
Nyomtatta az ATOMIX Kft. Nyomdaüzem

Készült 2022-ben

Tekintse meg az Utazási feltételeket 
a QR kód beolvasásával!



A Paksi Közlekedési Kft. utastájékoztató applikációjával a tenyeréből olvas-
hatja ki az aktuális forgalmi helyzetnek megfelelő utazási információkat. 
Az Android és iOS rendszerekre elérhető TraffiPaks egyszerű, felhasz-
nálóbarát és áttekinthető felületen kínál minden adatot ahhoz, hogy Ön a 
lehető legkényelmesebben utazhasson velünk.

A kereshető menetrend alapján akár hetekre előre megtervezheti uta-
zását.

Aktuális GPS koordinátája alapján a térkép tetszőleges pontjára, vagy 
megadott címre is készíthet tervet.

Valós időben nyomon követheti, hogy a kiszemelt autóbusz éppen hol 
tart.

Ingyenesen letölthető és használható appok

TraffiPaks

Vegye kezébe utazását!

Az applikáció a Paksi Közlekedési Kft. diszpécserei által használt forgalomirányítói rendszer-
ből nyeri a menetrendi tervadatokat és a valós idejű tényadatokat. Ennek köszönhetően mindig a le-
hető legpontosabb információkat szolgáltatja az utasok számára. Használatával utasaink elfelejthetik 
a menetrend böngészését, az indulási és menetidők számolgatását, ráadásul a térképes nézeten az 
útvonal megtervezése és vizuális ellenőrzése is végtelenül kényelmessé válik. 10-15 másodperces 
frissítési közökkel élőben nyomon követhetőek a járművek, aminek köszönhetően az utazó nem 
csak azt látja, hogy mikor kellene a menetrend szerint indulnia vagy érkeznie a járatának, de azt 
is, amennyiben a valós forgalmi helyzetből eredően késést vagy sietést regisztrálunk. Ezek alapján 
pedig a rendszer a már úton lévő járatok esetében a számított menetidőkkel korrigálva jeleníti meg 
a menetrendet, így Önt soha nem érheti meglepetés.



Közlekedési korlátozó jelmagyarázat

Jel Magyarázat

x A járat munkanapokon közlekedik.

i A járat iskolai előadási napokon közlekedik.

‡ A járat tanítási időszakban, azaz szeptember 1. 
és június 15. között minden nap közlekedik.

∆
A járat nyári tanítási szünetben, azaz június 16. 
és augusztus 31. között minden nap közle-
kedik.

A jelzés nélküli járatok minden nap közlekednek.
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