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jegytípusok  jogosultak köre, igénybevételi  fel tételek  egy útra  
menettérti 
(oda-vissza) 

Teljesárú jegy 14 év feletti utasok 1000 Ft,- 2000 Ft,- 

miskolciaknak Miskolc Pass Classic kártya felmutatására 800 Ft,- 1600 Ft,- 

Kedvezményes 

árú jegy 

Gyermekek 3-tól 14 éves korig 

Nappali tagozatos diákok, magyar diákigazolvánnyal 

65 éven felüli magyar állampolgárok 

700 Ft,- 1400 Ft,- 

miskolciaknak Miskolc Pass Classic kártya felmutatására 650 Ft,- 1300 Ft,- 

autóklub tagkártyához Magyar Autóklub tagkártya, ARC Europe Club, AAA és CAA 
társklub-kártyák felmutatására 

700 Ft,- 1400 Ft,- 

Teljesárú napijegy 14 év feletti utasok 3200 Ft,- 

Kedvezményes árú 
napijegy 

Gyermekek 3-tól 14 éves korig 

Nappali tagozatos diákok, magyar diákigazolvánnyal 

65 éven felüli magyar állampolgárok 

2200 Ft,- 

Családi napijegy 1, vagy 2 felnőtt és a felnőttek számától függően legfeljebb 
3, vagy 4 gyermek együtt utazása esetén 7100 Ft,- 

Támogatotti napijegy MÁV-START és GYSEV Vasúti utazási igazolványt felmutatók 

Fogyatékossági támogatásban részesülők 

Fogyatékos utas kísérője (1 fő) 

400 Ft,- 

Csoportos jegy 
személyenként 

Óvodások, iskolások, legalább 20 fő 

65 éven felüli magyar állampolgárok, legalább 20 fő 

Fenti csoportok kísérői (20 főnként 1 fő) 

600 Ft,- 1200 Ft,- 

Díjmentes jegy 48, 72 és 120 órás Miskolc Pass turisztikai kártya felmu-
tatására a kártya érvényességi idején belül korlátlan számban 

Szerződött turiszikai szolgáltatók által kiadott kuponok és 
Utazási Utalványok ellenében egyszeri utazásra 

1 Ft,- 1 Ft,- 

Kerékpárjegy Szabad helyek függvényében 700 Ft,- 1400 Ft,- 

Kutyajegy Oltási könyv megléte, szájkosár és póráz használata kötelező! 

(Vakvezető kutya szállítása díjmentes.) 
1000 Ft,- 2000 Ft,- 

Fenti menetdíjak csak a menetrend szerinti járatokon érvényesek. Meghirdetett különvonatok egyedi díjszabással közlekednek. 

A jegyek csak a megváltás napján érvényesek. A menetjegyek ára tartalmazza a balesetbiztosítás díját is. 

Az egy útra szóló jegyek egyszeri utazásra érvényesek bármely viszonylatban, útmegszakítás nélkül. 

A menettérti útra szóló jegyek 2 db egy útra szóló jegyként használhatók fel, tetszőleges utazási irányban.  

A napijegy típusú jegyek a váltás napján korlátlan számú utazásra  jogosítanak. A jegyek át nem ruházhatók, az utas, ill. 
utasok neveit a jegy hátulján fel kell tüntetni  és a személyazonosságot igazolni kell tudni . 

Kedvezményes jegy váltásához a kedvezményre jogosító igazolvány, vagy kedvezménykártya felmutatása szükséges . 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. A LÁEV személyszállítási szolgáltatása nem minősül 
közszolgáltatásnak, ezért a LÁEV díjszabása és kedvezményrendszere a közforgalmú közlekedésben megszokottaktól eltérő . 

Különvonat esetileg megállapított díjazással rendelhető.  

Miskolc-Dorottya utca és Lillafüred állomás pénztáraiban bankkártyával történő fizetés  is lehetséges. 


