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iigyirat szárna: 3 / 123-8 / 2018,
ijgyintéző neve: Tóth Zoltán

KözszoLcÁlrnrÁsl szERzőun s
I. sz. módosítás

amely 1étrej ött egyrésztő|

Keszthely Város Önkormányzata (székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1., statisztikai számjel:
15734460-84II-32I-20, adőszánn; |5734460-2-20, képviseli: Ruzsics Ferenc polgármester), a
továbbiakban mint Megrendelő,

másrészrő1

ENYXX Eszaknyugat-mag5rarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő
Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi űt 92., statisztikai számjel
24200493 -4939 -1 1 4- 1 8, adőszám: 24200493 -2- 1 8, képviseli : vezéigazgatő), a
továbbiakban mint Szolgáltató, együttesen Felek

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
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1. Felek megállapítjrák, hogy Szolgáltató 201§. decembe szerződést
kötött Megrendelővel menetrend szerinti autó személyszáIlítás
tárgyaban.

2. A közszolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete szerinti menetrend helyébe jelen módosítás
1. sz. melléklete lep. A menetrend a közszolgáltatásí szerződés elváIaszthatatlan részét
kepezi.

3. A közszolgá|tatásí szerződés egyéb pontjai váItozatlan formában érvényben maradnak.
Jelen szerződésmódositás akőzszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan Észétkepezí.

4. Szerződő Felek a fenti szerződést átolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben
mege gyezőt, helyb enh agy őlag aláírták.

5. Jelen módosítás 2018. június I6-án lép hatályba.

Keszthely, 201 8. június Szombathely, 2018. j.rrri.r. .lt
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Jogi ellenjegyző:
Kesz ,201,8.
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Tóth

l:'l Közlekedéti l(özpont
Zártkörűen műkódő Részvén,yiársaság

9700 Szombathely, Körmerrdi út 92,

Adószárn: 242a0493-2,18
17.
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UTAásl FELTÉTELEK
xeszrHety vÁnos HELY| AUTóBUSZJÁRATA|N

A MENETDÍJ MEGF|ZETÉSE
- a menétdíj megfizetése elóre váltott menet- és bérletiegyekkel történik. A menet-

és bérletjegy a menetdíi megfizetésének bizonyítéka.
- a menetiegy Vonaljegy, amely egyszeri utaásra jogosít a Vonal telies hosszán. Az

előre Váltott menetjegyet az utazás megkezdésekor az utas köteles az autóbuszra
felszerelt jegyérvényesítóVél éruényesiteni. Az utaá§_megszakitása esétén a
menetjegy a további utszakaszra éNérryességét vesái. Ervénytelen menetjeggyel
vagy menetjegy nélkül utazó utasnak a teljes áru menetdíjon felül pótdíjat kell
fizetni,

- a bérletjegy mindazok részére, akik a helyi autóbuszjáratokat rendszeresen
igénybe veszik, kedvezményes utaást biáosít. Váltható egwonalas és
össlonalas bérletiegy.

- össdonálas bérletjegy érvényes a rajta meg.ielölt helységben az összes helyi
aUtóbuszvonalon érVényesek.

- az egyvonalas bérletjegyek csak a Éituk feltüntetett számú helyi
autóbuszvonalakon éruényesek.

- a ,,K" ielzésú autóbuszjáratok csak menetjeggyel Vehetók igénybe!

A BÉRLETJEGYEK ÉRVÉNYTARTAMA
A havi bérlet á ráita féltüntetett naptári hónap 0. napjának 0.00 órajától a köVétkezó
hónap 5. napjának 24.00 órájáig éruényes.

ÉnvÉHyrelensÉGl EsETEK
Éruénytelen a bérleüegy, ha
- aá önkényesen módosították, abban törlések, javítások történtek,
- azzal nem ajogos tulajdonosa utalk,
_ aá oly mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet,
- az utas nem a megjelölt éruényességi idón belül hasznáUa fel utazásra,
- az utas nem a feltüntetett helységben Vagy vonalon hasznáüa fel utazásra,
- a bérletjegyról a bérletigazolvány száma hiányzik.

Érvénytelen jeggyel vagy jegy nélkül utázó utasnak téliés áru menetdíját és póldíját
kell íizetni.

1. sz, melléklet

KESZTHELY

Ervényes : 2018.06. 1 6-tó|

ÉLÓ ÁLLAT SZÁLLÍTÁSA
- a kutyaszállítás dúa megegyezik a meneüegy áráVal,
- díjmentes a segító és a rendórségi kutya, illetve az egyéb éló állat szállítása,
- kutya rendszeres sállítására összvonalas és egwonalas bérletjegyváltható,
- a kutyabérletjegy egy kutya egy emberrel Való utazásait teszi lehetóVé,
_ a bérletjegy a kutyát sállító személy bérletigazolványáVal együtt érvényes (a

bérletjegyre az igazolvány számát tintával, olvashatóan rá kell ími),
- a kutyát szállító személynek magánál kell tartania a kutya oltási könyvét.

A segítő kutyát alkalmazó személy a menetrend szerinti autóbuszjáraton jogosult -
a terápiás kutya kivételéVel - a segító kutyáVal tartózkodni és azt szájkosár nélkül
használni (2712009. (Xll, 3.) SZMM féndelet).

A segítö kutya kiképzettségét (Vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a
Vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A segító kutya az utazásból akkor
zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét Veszélyeztetó magatartást tanúsít.

A helyi .iárati autóbuszokon élő állat csak sájkosárral Vagy eíTe alkalmas sállító
eszközben (ketrec, doboz, fedeles kosár) sállítható. A sállított állai áltál okozott
kárért az ÉNYKK zrt. kártérílést nem fizet.
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oÍ.llx 1zot a. január 1 -jétól)
- Vonaljegy ára:
- bérletiegyára

o össaonalas haü:
o egwonalas havi:
o tanuló, nyugdíjas havi:

A díjak az ÁFA{ taílalmazzák

220,- Ft

4 600,- Ft
3 430,- Ft
1 ilo,- Ft

A díjak változásakoí a régi díjon megvásáíolt jegyek elfogadásának feltételei
hirdetményben kerülnek közzétételre.

PóTDíJAK
A megállapított menetdíjon felül:
a) 8.000,- Ft összegú pótdíiat köteles fizetni
- aki csomagként, kézipoggyászként nem §zállítható tárgyat visz be az

autóbuszba,
- ha az utas vagy az állala szállított kézipoggyász Vagy élóállat az autóbusá

bepiszkítja,
- aki olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs

tintávál olváshatóan rávezetve,
- aki jegy nélkül, érvénytelen ieggyel, bérlettel Vagy utazási igazolvánnyal kísérli

meg az utazást, illetve Valámilyén kedvézményt jogtálánul Vész igénybe,
- aki kutyát kúlön érvényes Vonaüegy nélkül sállít.
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Menetidő

0,0 Autóbusállomás 5,0
0,5 Városi strand
1,0 Ezsébet Királyné utca
1,3 Bem utca
- csók lstván utca 4,3
- Sörház uica 3,9
- Bercsényi utca 3,5
- Bástya Utcá 2,6
- Lehel utca 1,9
1,8 Rákóczi tér
2,3 Egri JózsefÁlt. lsk. 1,8
2,8 csizmadia utca 1,3
3,2 lpartelep 0,9
4,1 Káípát utca 0,0

Menetidó

Menetidó

a 11 ,12 a 16,12
a 11,10 a 16,10
a11,08 a16,08
611,06 o16,06
,a 11_.04 a 16.04

a 11.03 6 16,03
a 11,02 a 16.02
a 11.00 a 16.00

Menetidó l\4enetidó

0

:

6
8
9

11

12
13
15

1;
9
8
6
4

3
2
1

0

0
1

2

;
7
8
9
10

0,0 Autóbuszállomás
0,8 Szent Miklós utca 6
- csók lstván utca
- sörház utca
1,8 Ber$ényi ut€
2,7 Bástya ut€
3,1 HéVízi út
4,3 ZÖLDÉRT
4,7 Vadaskert csárda
5,2 Ke.tváros
5,8 Hévízi elágazó [3l

5,5

4,8
4,4
4,0
3,1
2,7
1,5
1,1

0,6
0,0

l)

1;
12
9
7
6
4
3
2
0

Az Autóbuszál|omásról indul:
a 5.35 

^7.25 
a 13.35

A Kárpát utcától indul:
a 5.45 A 7.35 @ 14.15

Jelmaqyarázat:
8 munkanapokon(hétfótólpéntekig)
  iskolai elóadási napokon

lvlenetidó

a 10,00 a 15,00
a 10,02 615,02
a 10,04 o 15,04

a 10,06 a 15,06
a 10,07 o 15,07
a 10,09 a 15.09
o 10.10 a 15.10
o10.12 e 15.12

Jelmagyarázat:

6 15,50

a 16,05

Az Autóbusállomásról indul:
6.25 a 7.00 7.30

o 9.30 a 10.00 x ,l1.00

13.30 o14.00 a14.05
x 16.00 A 16.10 x 16.30
@ 20,25 o 20.35 + 20,40

A Hévízi elágazótól indul:
& 5.23 o 5.28 a 5,49
a 7.30 a 8.05 9.05
x12.45 13.35 a 14.05
x í6.40 x í7.05 o í8.05
22.15 t60l23,20

o 7.05 a7.07 a 7.15
x 9.35 í0.05 x 11.35
14.35 a 15.10 x15.35
18.35 e19.05 a20.55

8,30
o 12.00
  14,30
o 17,00

21.30

x 9,00
@ 12.30

15,00
o 18,00

160]22.35

@ 9.30
13.00

@ 15.35
a 19.40

Jelma9yarázat:
8 munkánápokon (hé§ótól péntekig)
A iskolái elóadási napokon
A tanszünetbenmunkanapokon
o szabadnapon(szombat)
@ szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasár- és ünnépnap)
u szabadnápok kivételéVel naponta
x munkaszüneti napok kivételéVel naponta (hétfötól szombatig)
[60] nyáíi tanszünetben naponta

Az aláhúzott járatok 
"H" 

-jelle| megjelölt helyközi járatok!

- TEsco

0,0
0,8
1,8

Autóbuszállomás
szent Miklós utca 6.
Bercsényi utca
Bástya utca
Lehel utca
Georgikon utca
RákóEi tér
Egri József Át, lsk.
csizmadia utca
TEsco

5.0

3.2
2.3
1.6

2,3
2,7
3,2
3,7
4,7

1,5
1,0
0,0

8 munkanapokon(hétfótólpéntekig)
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