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1. sz. M E L L É K L E T  Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási 

szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához 

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 

(üzletszabályzat 97. oldal) 

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai 

1.1. Általános menetdíjak megállapítása 

A belföldi menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi (továbbiakban együtt: helyközi) 

autóbuszjáratokon a személyszállítási szolgáltatásért felszámítható díjak, kedvezményes díjak, 

a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, illetve az ezek megsértése esetén érvényesíthető 

jogkövetkezmények a közlekedésért felelős miniszter - mint ellátásért felelős - és a 

személyszállítási szolgáltató által kötött közszolgáltatási szerződésben, az utazási 

kedvezmények jogszabályban kerülnek meghatározásra. 

A Szolgáltató ezeket a díjszabásában teszi közzé. (Az általános menetdíjakat tartalmazó 

tájékoztatók a Szolgáltató szolgálati helyein is megtekinthetők.)  

A Szolgáltató ezen díjakból a jelen díjszabásban közzétett kedvezményeken kívül is - a közle-

kedésért felelős miniszter engedélyével - adhat kedvezményt (üzletpolitikai kedvezmények).  

1.2. Az egyes utazások menetdíjának megállapítása 

Menetjegy, menettérti jegy vagy bérlet árát (továbbiakban: menetdíj) az utazás viszonylatára és 

útirányára a menetrendben feltüntetett kilométer-távolság és az általános menetdíjak alapján 

kell megállapítani. Az M85-ös gyorsforgalmi út és a 61. sz. főút Nagykanizsát elkerülő 

útszakasz megépítésének következtében jelentkező áremelés elkerülése céljából, üzletpolitikai 

kedvezményként az érintett utazási viszonylatok esetében a menetdíj a régi távolságadatok 

figyelembevételével kerül meghatározásra. Az üzletpolitikai kedvezménnyel érintett 

viszonylatokat és az azokhoz tartozó távolság adatokat az 1/11. számú melléklet tartalmazza. 

(Díjképzés szempontjából minden megkezdett kilométer egész kilométernek számít.) Ezek 

figyelembevételével az egyszeri utazás teljes árú menetdíjait az általában vonalanként 

elkészített menetdíjtáblázat tartalmazza. Egyéb, viszonylatra szóló menetdíjak megállapításánál 

az utazás viszonylatának és útirányának megfelelő teljes árú menetdíj díjszabási kilométer-

övezetét kell figyelembe venni. 

Kettő, vagy több autóbuszvonalon történő utazás esetén a Szolgáltató a menetjegy árát vona-

lanként (autóbusz-járatonként) külön-külön állapítja meg és számítja fel. Viszonylati érvé-

nyességű bérletek árának megállapítása az összegzett kilométer-távolságok alapján történik. 

Ha erre az önkormányzat és a közlekedésért felelős miniszter megállapodott és az autó-

buszjáratok a település helyi vonalhálózatát tartalmazó menetrendben is meghirdetésre ke-

rültek, akkor a regionális és elővárosi autóbuszjáratokon a kizárólag egy helység közigazgatási 

határán belüli utazásért a helyi önkormányzat által megállapított menetdíjat kell megfizetni, 

illetve a helyi vonalhálózatra kiadott bérletek, egyéb utazási igazolványok használhatók a 

megállapodásban foglalt utazási viszonylatokban és feltételekkel. A Szolgáltató ezen 

feltételeket az adott település helyi vonalhálózatára szóló díjszabásban teszi közzé. 

Budapest közigazgatási határán belül - a Szolgáltató által külön meghirdetett és megjelölt 

autóbuszjáratokon - a belső végállomás, a közbenső menetrendi megállóhelyek és a Budapest 

közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely közötti szakaszon (helyi utazás) a budapesti ún. 

Budapest-bérletek is érvényesek.  
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1.3. Kedvezmények felhasználása 

A kedvezmények csak az igénybevételre jogosító érvényes jogosultsági igazolás alapján 

igényelhetők. A Szolgáltató a kedvezmény igénybevételének elbírálásához szükséges igazolá-

sokat, azok érvényességét ellenőrizheti. Ha a kedvezmény jogosságának vagy az igazolvány 

jogos használatának megállapításához ez szükséges, a Szolgáltató a személyazonosító 

igazolvány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány felmutatását is kérheti. 

Ha jegyvizsgálatkor vagy - ellenőrzéskor megállapításra kerül, hogy valamely (pl. díjtalan 

utazásra jogosító) utazási kedvezményt arra jogosulatlan személy veszi igénybe, vagy a 

kedvezményre jogosító igazolvány érvényesítése nem megfelelő, illetve azt önkényesen 

módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt, továbbá ha olyan mértékben megron-

gálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, a Szolgáltató az utast jegy nélküli 

személynek tekinti és menetdíjat, valamint pótdíjat kell fizetnie. 

Ha az utas valamely viszonylatban több jogcímen is jogosult a kedvezmény igénybevételére, 

ugyanazon utazáshoz - ha a kedvezményre ettől eltérő szabályozás nincs - csak egy, általa 

választott kedvezményt vehet igénybe. 

A kedvezmények kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehetők 

igénybe. A határon átmenő utazásra, valamint a határon átmenő utazás magyarországi szaka-

szára az itt meghirdetett kedvezmények nem érvényesek. 

1.4. Kerülő útirányon való közlekedés menetdíjai 

Ha a Szolgáltató valamilyen kényszerítő ok miatt (útelzárás stb.) járatait kerülő útirányon át 

közlekedteti, a menetdíjak alkalmazásának általánostól eltérő szabályait külön hirdeti meg. 

1.5. A menetdíjak tartalma 

A helyközi utazás menetdíjai az általános forgalmi adó összegét magukban foglalják. 
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1/1. sz. melléklet 

Egy utazásra szóló menetdíjak 

az országos autóbuszjáratokon 

(forintban) 

Távolság  

(km) 

Kiegészítő 

jegy * 

Teljes árú 

menetjegy  

50%-os 

kedvezményű 

menetjegy  

90%-os 

kedvezményű 

menetjegy  

5 
150 250 125 25 

10 

15 150 310 155 30 

20 150 370 185 35 

25 150 465 235 45 

30 150 560 280 55 

35 150 650 325 65 

40 150 745 375 75 

45 150 840 420 85 

50 150 930 465 95 

60 150 1 120 560 110 

70 150 1 300 650 130 

80 150 1 490 745 150 

90 150 1 680 840 170 

100 150 1 860 930 185 

120 175 2 200 1 100 220 

140 205 2 520 1 260 250 

160 235 2 830 1 420 285 

180 265 3 130 1 570 315 

200 295 3 410 1 710 340 

220 325 3 690 1 850 370 

240 355 3 950 1 980 395 

260 380 4 200 2 100 420 

280 410 4 430 2 220 445 

300 440 4 660 2 330 465 

350 515 5 160 2 580 515 

400 590 5 590 2 800 560 

450 660 5 940 2 970 595 

500 735 6 210 3 110 620 

500 felett 735 6 400 3 200 640 

* Csak a feláras besorolású országos autóbuszjáratokon kerül alkalmazásra 

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. 
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1/2. sz. melléklet 

Havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek árai 

az országos autóbuszjáratokon 

(forintban) 

Távolság  

(km) 

Teljes árú 

havi (30 napos) 

bérlet  

Teljes árú 

félhavi bérlet  

90%-os 

kedvezményű 

havi (30 napos) 

bérlet  

90%-os 

kedvezményű 

félhavi bérlet  

5 5 940 2 970 595 295 

10 9 580 4 790 960 480 

15 11 900 5 940 1 190 595 

20 14 200 7 090 1 420 710 

25 17 800 8 900 1 780 890 

30 21 400 10 700 2 140 1 070 

35 24 900 12 400 2 490 1 250 

40 28 500 14 300 2 850 1 430 

45 32 200 16 100 3 220 1 610 

50 35 600 17 800 3 560 1 780 

60 42 900 21 400 4 290 2 150 

70 49 800 24 900 4 980 2 490 

80 57 100 28 500 5 710 2 860 

90 64 300 32 200 6 430 3 220 

100 71 200 35 600 7 120 3 560 

120 84 300 42 100 8 430 4 220 

140 96 500 48 300 9 650 4 830 

160 108 400 54 200 10 800 5 420 

180 119 900 59 900 12 000 6 000 

200 130 600 65 300 13 100 6 530 

220 141 300 70 700 14 100 7 070 

240 151 300 75 600 15 100 7 570 

260 160 900 80 400 16 100 8 050 

280 169 700 84 800 17 000 8 490 

300 178 500 89 200 17 900 8 930 

350 197 600 98 800 19 800 9 880 

400 214 100 107 000 21 400 10 700 

450 227 500 113 800 22 800 11 400 

500 237 800 118 900 23 800 11 900 

500 felett 245 100 122 600 24 500 12 300  

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. 
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1/3. sz. melléklet 

Egy utazásra szóló menetdíjak 

a regionális és elővárosi autóbuszjáratokon 

(forintban) 

Távolság  

(km) 

Teljes árú 

menetjegy  

50%-os 

kedvezményű 

menetjegy  

90%-os 

kedvezményű 

menetjegy  

5 
250 125 25 

10 

15 310 155 30 

20 370 185 35 

25 465 235 45 

30 560 280 55 

35 650 325 65 

40 745 375 75 

45 840 420 85 

50 930 465 95 

60 1 120 560 110 

70 1 300 650 130 

80 1 490 745 150 

90 1 680 840 170 

100 1 860 930 185 

120 2 200 1 100 220 

140 2 520 1 260 250 

160 2 830 1 420 285 

180 3 130 1 570 315 

200 3 410 1 710 340 

220 3 690 1 850 370 

240 3 950 1 980 395 

260 4 200 2 100 420 

280 4 430 2 220 445 

300 4 660 2 330 465 

350 5 160 2 580 515 

400 5 590 2 800 560 

450 5 940 2 970 595 

500 6 210 3 110 620 

500 felett 6 400 3 200 640 

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. 
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1/4. sz. melléklet 

Havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek árai 

a regionális és elővárosi autóbuszjáratokon 

(forintban) 

Távolság  

(km) 

Teljes árú 

havi (30 napos) 

bérlet  

Teljes árú 

félhavi bérlet  

90%-os 

kedvezményű 

havi (30 napos) 

bérlet  

90%-os 

kedvezményű 

félhavi bérlet  

5 5 940 2 970 595 295 

10 9 580 4 790 960 480 

15 11 900 5 940 1 190 595 

20 14 200 7 090 1 420 710 

25 17 800 8 900 1 780 890 

30 21 400 10 700 2 140 1 070 

35 24 900 12 400 2 490 1 250 

40 28 500 14 300 2 850 1 430 

45 32 200 16 100 3 220 1 610 

50 35 600 17 800 3 560 1 780 

60 42 900 21 400 4 290 2 150 

70 49 800 24 900 4 980 2 490 

80 57 100 28 500 5 710 2 860 

90 64 300 32 200 6 430 3 220 

100 71 200 35 600 7 120 3 560 

120 84 300 42 100 8 430 4 220 

140 96 500 48 300 9 650 4 830 

160 108 400 54 200 10 800 5 420 

180 119 900 59 900 12 000 6 000 

200 130 600 65 300 13 100 6 530 

220 141 300 70 700 14 100 7 070 

240 151 300 75 600 15 100 7 570 

260 160 900 80 400 16 100 8 050 

280 169 700 84 800 17 000 8 490 

300 178 500 89 200 17 900 8 930 

350 197 600 98 800 19 800 9 880 

400 214 100 107 000 21 400 10 700 

450 227 500 113 800 22 800 11 400 

500 237 800 118 900 23 800 11 900 

500 felett 245 100 122 600 24 500 12 300  

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. 
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1/5. sz. melléklet 

A felmutatóra érvényes bérletek árai  

az országos, regionális és elővárosi járatokra 

(forintban) 

a) Területi érvényességű bérletek ára  

 Havi Éves 

Megyei érvényességű 84 900 849 000 

b) Viszonylati érvényességű bérletek ára  

Távolság (km) Havi Éves 

5 7 710 77100 

10 11 500 115 000 

15 15 700 157 000 

20 21 100 211 000 

25 26 500 265 000 

30 32 000 320 000 

35 37 200 372 000 

40 42 600 426 000 

45 47 800 478 000 

50 53 000 530 000 

60 58 300 583 000 

70 63 700 637 000 

80 69 000 690 000 

90 74 300 743 000 

100 79 600 796 000 

100 fölött 84 900 849 000 

Az a)-b) táblázatokban szereplő összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. 
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1/6. sz. melléklet 

 

 

 

 

Útipoggyász fuvarozásának díja 

az országos, regionális és elővárosi járatokon (forintban) 

 

Távolság (km) 
Útipoggyász 

fuvarozásának díja  

1-50 155 

51-100 200 

100 felett 275 

Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. 

Az ÉNYKK Zrt. üzletpolitikai kedvezményként eltekint a csomag és az útipoggyász 

fuvarozás díjának felszámításától. 
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1/7. sz. melléklet 

GYSEV Zrt. – ÉNYKK Zrt. kombinált bérlet 

1. Az ajánlat neve: Kombinált bérlet  

2. Részes közlekedési társaságok: 

- ÉNYKK Zrt. 

- GYSEV Zrt. 

3. Igényjogosultság 

A kombinált havi, félhavi és 30 napos bérletet bárki megválthatja. E bérletek a tulajdonost a 

tárgyidőszakon és a meghatározott viszonylaton belül korlátlan számú menettérti utazásra 

jogosítják. 

A kiemelt kedvezményű (90%-os) kombinált havi, félhavi és 30 napos bérlet használatára 

jogosult: 

a) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, hallgatói, ha érvényes 

diákigazolvánnyal vagy Igazolással rendelkeznek, a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az 

oktatási intézmény helye között, 

b) 6 éven felüli óvodások a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az óvoda székhelye között, 

c) az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában 

részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy ha a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik, 

d) az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes 

arcképes igazolványával rendelkezik, 

e) aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a 

központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvány alapján, 

f) aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a központi 

nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvány alapján. 

Tanulók, hallgatók esetében a tanévre vagy a tanév második felére érvényesített 

diákigazolvánnyal a kedvezmény a tanévet követő október 31-ig (az október havi bérlet 

érvénytartamának lejártáig), az első félévre érvényesített diákigazolvánnyal a tanévben március 

31-ig (a március havi bérlet érvénytartamának lejártáig) vehető igénybe. A tankötelezettség 

felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási intézmények külön 

nem érvényesítik, azok a kiállítástól számított 8 éven át, legfeljebb azonban a tankötelezettség 

felső határának eléréséig érvényesek további külön érvényesítés nélkül. A tankötelezettség 

felső határát elért tanulók diákigazolványa az azt követő október 31-ig érvényes. Ezt követően 

a közoktatási diákigazolvány érvényesítő matricával tanévenként kerül érvényesítésre.  
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4. A kombinált bérletek érvényességi területe 

A bérlet a rajta feltüntetett, az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő 

valamennyi Közlekedési Központ belföldi helyközi, menetrend szerinti autóbuszjáratán ill. a 

GYSEV Zrt. vonatain - a díjszabási korlátozás alá vont autóbuszjáratok ill. vonatok kivételével 

- korlátlan számú utazásra jogosít. 

- ÉNYKK Zrt. autóbusszal igénybe vehető viszonylat: 

Püspökmolnári Autóbusz-váróterem– Püspökmolnári Vasútállomás 

- GYSEV vonattal igénybe vehető viszonylat: 

Püspökmolnári – Szombathely 

5. A kombinált bérletek ára 

Szombathely – Püspökmolnári Vasútállomás - Püspökmolnári Autóbusz-váróterem 

A díj megállapítása: 

- Szombathely – Püspökmolnári Vasútállomás – Püspökmolnári Autóbusz-váróterem: 

GYSEV és ÉNYKK Zrt. együttesen: 25 km (összevont km) 

 kedvezmény havi 30 napos félhavi 

Tanuló 1 780 Ft 1 780 Ft 890 Ft 

Dolgozó 17 800 Ft 17 800 Ft 8 900 Ft 

Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét is tartalmazzák. 

6. Érvénytartam 

A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5. 

napjának 24.00 órájáig érvényes. 

A félhavi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap 4-én 0.00 órától a hónap 20. napjának 24.00 

órájáig vagy 19-én 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes. 

A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első 

napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig 

érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezményes kombinált bérletváltás lehetősége 2014. február 01. napjától visszavonásig 

érvényes. 

8. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Valamennyi ajánlat csak 2. kocsiosztályon érvényes. Magasabb kocsiosztály igénybevétele 

még a teljesárú 1-2. kocsiosztály-különbözet megfizetése mellett sem lehetséges. 

9. Hosszabb út részbeni fedezése 

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett. 
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10. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 

11. Útmegszakítás 

A havi-, félhavi- és a 30 napos kombinált bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat 

közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy 

megszakítható. 

12. Visszatérítés, csere, visszavétel 

A „kombinált bérlet” árának visszatérítése az érvénytartam kezdete előtt lehetséges, az 

értékesítő közlekedési vállalat Üzletszabályzatának előírásai szerint. A részben felhasznált 

„kombinált bérlet”-ek visszatérítése eseti elbírálás szerint, írásos bejelentés alapján történhet. 

17. Jogosultság igazolása 

A havi-, félhavi- és a 30 napos bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő 

utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot, ha a tulajdonos nevét és 

az érvényességi viszonylatot a bérlet tartalmazza, a személyazonosság igazolásával igazolni 

kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy - az 

azzal való együttes érvényességre való utalásként - a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített), a 

Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy 

jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító 

jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni. 

18. Jegykiadó-helyek 

- ÉNYKK Zrt. jegykiadó-helyek: Vasvár Autóbusz-állomás, Forgalmi Iroda 

- GYSEV jegykiadó-helyek: Szombathely Vasútállomás belföldi jegypénztárai 

19. Egyéb díjak, kézipoggyász, ill. élő állat szállítása 

Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltatók díjtalanul szállítják. A 

kézipoggyász tömege a 10 kg-ot nem haladhatja meg, saját ülőhelyén kívül további ülőhelyet 

nem foglalhat el. 

A kézipoggyász méretét meghaladó vagy nem zárt szállítóeszközben szállított kutya 

szállításának díja az útipoggyász fuvardíjjal azonos. A kézipoggyász módjára, zárt 

szállítóeszközben szállított, a segítő kutyák (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és a rendőrségi, 

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába tartozó szolgálati kutyák díjtalanul 

szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a 

vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utazási feltételek szerint a szállítható egyéb 

élő állatok szállítása szintén díjtalan. 

Útipoggyász fuvarozása és kerékpár szállítása nem lehetséges. 
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1/8. sz. melléklet  

GYSEV Zrt. – ÉNYKK Zrt. Kombinált bérlet plusz 

 

1. Az ajánlat neve 

- Kombinált bérlet 

2. Részes közlekedési társaságok 

- ÉNYKK Zrt. 

- GYSEV Zrt. 

3. Igényjogosultság 

A kombinált havi és 30 napos bérletet bárki megválthatja. E kombinált bérletek a tulajdonost a 

tárgyidőszakon és a meghatározott viszonylaton belül korlátlan számú menettérti utazásra 

jogosítják. 

A kiemelt kedvezményű (90%-os) kombinált havi és 30 napos bérlet használatára jogosult: 

a) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, hallgatói, ha érvényes 

diákigazolvánnyal vagy igazolással rendelkeznek, lakóhelyük (tartózkodási helyük) és 

az oktatási intézmény helye között, 

b) 6 éven felüli óvodások a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az óvoda székhelye között, 

c) az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában 

részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy ha a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik, 

d) az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 

érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, 

e) aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

az ezt bizonyító okirat alapján, 

f) aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a 

központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvány alapján. 

Tanulók, hallgatók esetében a tanévre vagy a tanév második félévére érvényesített 

diákigazolvánnyal a kedvezmény a tanévet követő október 31-ig (az október havi bérlet 

érvénytartamának lejártáig), a tanév első félévére érvényesített diákigazolvánnyal a tanévben 

március 31-ig (a március havi bérlet érvénytartamának lejártáig) vehető igénybe. A 

tankötelezettség felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási 

intézmények külön nem érvényesítik, azok a kiállítástól számított 8 éven át, legfeljebb azonban 

a tankötelezettség felső határának eléréséig érvényesek további külön érvényesítés nélkül. A 

tankötelezettség felső határát elért tanulók diákigazolványa az azt követő október 31-ig 

érvényes. Ezt követően a közoktatási diákigazolvány érvényesítő matricával tanévenként kerül 

érvényesítésre.  



151 
 

4. A kombinált bérletek érvényességi területe 

A kombinált bérlet a rajta feltüntetett, az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő 

valamennyi Közlekedési Központ belföldi regionális és Szombathely helyi járatos menetrend 

szerinti autóbuszjáratán, ill. a GYSEV Zrt. vonatain - a díjszabási korlátozás alá vont 

autóbuszjáratok, ill. vonatok kivételével - korlátlan számú utazásra jogosít. 

ÉNYKK Zrt. autóbusszal igénybe vehető viszonylat 

- Püspökmolnári, autóbusz forduló - Püspökmolnári, vasútállomás 

- Szombathely teljes menetrendszerinti helyi járatos autóbusz-közlekedése 

GYSEV vonattal igénybe vehető viszonylat: 

- Püspökmolnári – Szombathely 

5. A kombinált bérletek ára 

5.1 A díj megállapítása: 

- Püspökmolnári, autóbusz forduló – Püspökmolnári, vasútállomás – Szombathely, GYSEV és 

ÉNYKK Zrt. együttesen: 25 km (összevont km) és Szombathely helyi járat 

 havi 30 napos 

Tanuló 3 180 Ft 3 180 Ft 

Dolgozó 22 800 Ft 22 800 Ft 

Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét is tartalmazzák. 

6. Érvénytartam 

A havi kombinált bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő 

hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes. 

A 30 napos kombinált bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az 

érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 

24.00 óráig érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

A kedvezményes kombinált bérlet váltásának lehetősége 2014. szeptember 1. napjától 

visszavonásig érvényes. 

8. Kocsi osztály, átmenet magasabb kocsi osztályba 

Valamennyi ajánlat csak 2. kocsiosztályon érvényes. Magasabb kocsiosztály igénybevétele 

még a teljesárú 1-2. kocsiosztály-különbözet megfizetése mellett sem lehetséges. 

9. Hosszabb út részbeni fedezése 

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett. 

10. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 

11. Útmegszakítás 

A havi- és a 30 napos kombinált bérletjeggyel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső 

állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy megszakítható. 
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12. Visszatérítés, csere, visszavétel 

A kombinált bérlet árának visszatérítése az érvénytartam kezdete előtt lehetséges, az értékesítő 

közlekedési vállalat Üzletszabályzatának előírásai szerint. A részben felhasznált kombinált 

bérletek visszatérítése eseti elbírálás szerint, írásos bejelentés alapján történhet. 

13. Jogosultság igazolása 

A havi- és a 30 napos kombinált bérletet csak a jogos tulajdonosa használhatja. A kombinált 

bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot, ha a 

tulajdonos nevét és az érvényességi viszonylatot a kombinált bérlet tartalmazza, a 

személyazonosság igazolásával igazolni kell. A kombinált bérlettel történő első utazás 

megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy - az azzal való együttes érvényességre 

való utalásként - a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített), a Szolgáltató által az 

Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya kombinált 

bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító jel) tollal vagy 

golyóstollal fel kell tüntetni. 

14. Jegykiadó-helyek 

- ÉNYKK Zrt. jegykiadó-helyek: autóbuszvezetők 

- GYSEV jegykiadó-helyek: Szombathely Vasútállomás belföldi jegypénztárai 

- Felek egyeztetett, szerződéses partnerei 

15. Egyéb díjak, kézipoggyász, ill. élő állat szállítása 

Az utas bevihető kézipoggyászát a Szolgáltatók díjtalanul szállítják. A kézipoggyász tömege a 

10 kg-ot nem haladhatja meg, saját ülőhelyén kívül további ülőhelyet nem foglalhat el. A 

kézipoggyász szállítására vonatkozó egyéb rendelkezések a szolgáltatók Üzletszabályzatában 

meghatározott módon a szigorúbb feltétel alapján érvényesíthetők. 

A kutya szállítása az adott szolgáltató díjszabása szerint meghatározott feltétellel és 

megállapított díj ellenében lehetséges. A segítő kutyák (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és 

a rendőrségi, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába tartozó szolgálati kutyák 

díjtalanul szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval 

vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utazási feltételek szerint a szállítható 

egyéb élő állatok szállítása szintén díjtalan. 

Útipoggyász fuvarozása és kerékpár szállítása nem lehetséges. 
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1/9. sz. melléklet 

GYSEV Zrt. – ÉNYKK Zrt. Kombinált bérlet Zalaegerszeg – Körmend - Szentgotthárd 

1. Az ajánlat neve 

- Kombinált bérlet 

2. Részes közlekedési társaságok 

- ÉNYKK Zrt. 

- GYSEV Zrt. 

3. Igényjogosultság 

A kombinált havi, félhavi és 30 napos bérletet bárki megválthatja. E bérletek a tulajdonost a 

tárgyidőszakon és a meghatározott viszonylaton belül korlátlan számú menettérti utazásra 

jogosítják. 

A kiemelt kedvezményű (90%-os) kombinált havi, félhavi és 30 napos bérlet használatára 

jogosult: 

a) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, hallgatói, ha érvényes 

diákigazolvánnyal vagy Igazolással rendelkeznek, a lakóhelyük (tartózkodási helyük) 

és az oktatási intézmény helye között, 

b) 6 éven felüli óvodások a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az óvoda székhelye 

között, 

c) az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában 

részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy ha a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik, 

d) az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 

érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, 

e) aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

az ezt bizonyító okirat alapján, 

f) aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a 

központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvány alapján. 

Tanulók, hallgatók esetében a tanévre vagy a tanév második felére érvényesített 

diákigazolvánnyal a kedvezmény a tanévet követő október 31-ig (az október havi bérlet 

érvénytartamának lejártáig), az első félévre érvényesített diákigazolvánnyal a tanévben március 

31-ig (a március havi bérlet érvénytartamának lejártáig) vehető igénybe. A tankötelezettség 

felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási intézmények külön 

nem érvényesítik, azok a kiállítástól számított 8 éven át, legfeljebb azonban a tankötelezettség 

felső határának eléréséig érvényesek további külön érvényesítés nélkül. A tankötelezettség 

felső határát elért tanulók diákigazolványa az azt követő október 31-ig érvényes. Ezt követően 

a közoktatási diákigazolvány érvényesítő matricával tanévenként kerül érvényesítésre. 

4. A kombinált bérletek érvényességi területe 

A bérlet a rajta feltüntetett, az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő ÉNYKK 

Zrt. által közlekedtetett, belföldi menetrend szerinti autóbuszjáratokon, ill. a GYSEV Zrt. adott 

viszonylaton közlekedő, menetrend szerinti vonatain - a díjszabási korlátozás alá vont vonatok 

kivételével - korlátlan számú utazásra jogosít. 
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ÉNYKK Zrt. autóbusszal igénybe vehető viszonylat 

- Zalaegerszeg, autóbusz-állomás – Körmend, autóbusz-állomás 

GYSEV vonattal igénybe vehető viszonylat:  

- Körmend, vasútállomás – Szentgotthárd, vasútállomás 

5. A kombinált bérletek ára 

5.1 A díj megállapítása: 

Havi és 30 napos kombinált bérlet (teljes árú): 

Hova:

Honnan: Kombinált bérlet ára autóbusz km vonat km kombinált km

Zalaegerszeg 42 900 33,9 26 60

Bagod 35 600 24,0 26 50

Hagyárosbörönd 32 200 18,3 26 45

Márkus 32 200 15,0 26 45

Hegyháthodász elág. 28 500 11,6 26 40

Hegyhátsál 28 500 9,8 26 40

Katafa 24 900 7,5 26 35

Körmend, Hunyadi u. 21 400 0,9 26 30

Szentgotthárd

 
Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét is tartalmazzák. 

Félhavi kombinált bérlet (teljes árú): 

Hova:

Honnan: Kombinált bérlet ára autóbusz km vonat km kombinált km

Zalaegerszeg 21 400 33,9 26 60

Bagod 17 800 24,0 26 50

Hagyárosbörönd 16 100 18,3 26 45

Márkus 16 100 15,0 26 45

Hegyháthodász elág. 14 300 11,6 26 40

Hegyhátsál 14 300 9,8 26 40

Katafa 12 400 7,5 26 35

Körmend, Hunyadi u. 10 700 0,9 26 30

Szentgotthárd

 
Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét is tartalmazzák.  
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Havi és 30 napos kombinált kiemelt kedvezményű (90%-os) bérlet: 

Hova:

Honnan: Kombinált bérlet ára autóbusz km vonat km kombinált km

Zalaegerszeg 4 290 33,9 26 60

Bagod 3 560 24,0 26 50

Hagyárosbörönd 3 220 18,3 26 45

Márkus 3 220 15,0 26 45

Hegyháthodász elág. 2 850 11,6 26 40

Hegyhátsál 2 850 9,8 26 40

Katafa 2 490 7,5 26 35

Körmend, Hunyadi u. 2 140 0,9 26 30

Szentgotthárd

 

Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét is tartalmazzák. 

Félhavi kombinált kiemelt kedvezményű (90%-os) bérlet: 

Hova:

Honnan: Kombinált bérlet ára autóbusz km vonat km kombinált km

Zalaegerszeg 2 150 33,9 26 60

Bagod 1 780 24,0 26 50

Hagyárosbörönd 1 610 18,3 26 45

Márkus 1 610 15,0 26 45

Hegyháthodász elág. 1 430 11,6 26 40

Hegyhátsál 1 430 9,8 26 40

Katafa 1 250 7,5 26 35

Körmend, Hunyadi u. 1 070 0,9 26 30

Szentgotthárd

 

Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét is tartalmazzák. 

6. Érvénytartam 

A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5. 

napjának 24.00 órájáig érvényes. 

A félhavi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap 4-én 0.00 órától a hónap 20. napjának 24.00 

órájáig vagy 19-én 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes. 

A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első 

napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig 

érvényes. 

7. Érvényességi időszak 

Az új viszonylatra (Hegyháthodász elág. – Szentgotthárd) kedvezményes kombinált 

bérletváltás lehetősége 2016. január 01. napjától visszavonásig érvényes. 

8. Kocsiosztály, átmenet magasabb kocsiosztályba 

Valamennyi ajánlat csak 2. kocsiosztályon érvényes. Magasabb kocsiosztály igénybevétele 

még a teljes árú 1-2. kocsiosztály-különbözet megfizetése mellett sem lehetséges. 
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9. Hosszabb út részbeni fedezése 

A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett. 

10. Útirány-módosítás 

Az útirány-módosítás nem megengedett. 

11. Útmegszakítás 

A havi, félhavi és a 30 napos kombinált bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső 

állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy megszakítható. 

12. Visszatérítés, csere, visszavétel 

A „kombinált bérlet” árának visszatérítése az érvénytartam kezdete előtt lehetséges, az 

értékesítő közlekedési vállalat Üzletszabályzatának előírásai szerint. A részben felhasznált 

„kombinált bérlet”-ek visszatérítése eseti elbírálás szerint, írásos bejelentés alapján történhet. 

13. Jogosultság igazolása 

A havi, félhavi és a 30 napos bérletet csak a jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő 

utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot, ha a tulajdonos nevét és 

az érvényességi viszonylatot a bérlet tartalmazza, a személyazonosság igazolásával igazolni 

kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy - az 

azzal való együttes érvényességre való utalásként - a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített), a 

Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy 

jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító 

jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni. 

14. Jegykiadó-helyek 

- ÉNYKK Zrt. jegykiadó-helyek: Zalaegerszeg, autóbusz-állomás 

- GYSEV jegykiadó-helyek: Szentgotthárd, vasútállomás és Körmend, vasútállomás  

  belföldi jegypénztárai 

- Felek egyeztetett, szerződéses partnerei 

15. Egyéb díjak, kézipoggyász, ill. élő állat szállítása 

Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltatók díjtalanul szállítják. A 

kézipoggyász tömege a 10 kg-ot nem haladhatja meg, saját ülőhelyén kívül további ülőhelyet 

nem foglalhat el. A kézipoggyász szállítására vonatkozó egyéb rendelkezések a szolgáltatók 

Üzletszabályzatában meghatározott módon a szigorúbb feltétel alapján érvényesíthetők. 

A kutya szállítása az adott szolgáltató díjszabása szerint meghatározott feltétellel és 

megállapított díj ellenében lehetséges. A segítő kutyák (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és 

a rendőrségi, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába tartozó szolgálati kutyák 

díjtalanul szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval 

vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utazási feltételek szerint a szállítható 

egyéb élő állatok szállítása szintén díjtalan. 

Útipoggyász fuvarozása és kerékpár szállítása autóbuszon nem lehetséges. 
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 1/10. sz. melléklet 

ÉNYKK – GYSEV kombinált bérlet Nádasd – Körmend - Szombathely 

 

1. Az ajánlat neve 

 Kombinált bérlet 

 

2. Részes közlekedési társaságok: 

- ÉNYKK Zrt. 

- GYSEV Zrt. 

 

3. Igényjogosultság 

A kombinált havi, félhavi és 30 napos bérletet bárki megválthatja. E bérletek a tulajdonost a 

tárgyidőszakon és a meghatározott viszonylaton belül korlátlan számú menettérti utazásra 

jogosítják. 

 

A kiemelt kedvezményű (90%-os) kombinált havi, félhavi és 30 napos bérlet használatára 

jogosult: 

a) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, hallgatói, ha érvényes 

diákigazolvánnyal vagy Igazolással rendelkeznek, a lakóhelyük (tartózkodási helyük) 

és az oktatási intézmény helye között, 

b) 6 éven felüli óvodások a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az óvoda székhelye 

között, 

c) az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában 

részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy ha a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik, 

d) az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 

érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, 

e) aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

az ezt bizonyító okirat alapján, 

f) aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a 

központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvány alapján. 

 

Tanulók, hallgatók esetében a tanévre vagy a tanév második felére érvényesített 

diákigazolvánnyal a kedvezmény a tanévet követő október 31-ig (az október havi bérlet 

érvénytartamának lejártáig), az első félévre érvényesített diákigazolvánnyal a tanévben március 

31-ig (a március havi bérlet érvénytartamának lejártáig) vehető igénybe. A tankötelezettség 

felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási intézmények külön 

nem érvényesítik, azok a kiállítástól számított 8 éven át, legfeljebb azonban a tankötelezettség 

felső határának eléréséig érvényesek további külön érvényesítés nélkül. A tankötelezettség 

felső határát elért tanulók diákigazolványa az azt követő október 31-ig érvényes. Ezt követően 

a közoktatási diákigazolvány érvényesítő matricával tanévenként kerül érvényesítésre. 

 

4. A kombinált bérletek érvényességi területe 

A bérlet a rajta feltüntetett, az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő az 

ÉNYKK Zrt. által közlekedtetett, belföldi menetrendszerinti autóbuszjáratokon, ill. a GYSEV 

Zrt. adott viszonylaton közlekedő, menetrendszerinti vonatain - a díjszabási korlátozás alá vont 

vonatok kivételével - korlátlan számú utazásra jogosít. 

ÉNYKK autóbusszal igénybe vehető viszonylat 
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- Nádasd, Táncsics u. 8.– Körmend, autóbusz-állomás 

GYSEV vonattal igénybe vehető viszonylat:  

- Körmend, vasútállomás – Szombathely, vasútállomás 

 

5. A kombinált bérletek ára 

 

bérletek ár (35 km) 

Dolgozó havi 24 900 

Dolgozó 30 napos 24 900 

Dolgozó félhavi 12 400 

Tanuló havi 2 490 

Tanuló 30 napos 2 490 

Tanuló félhavi 1 250 

Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét is tartalmazzák. 

 

6. Érvénytartam 

A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5. 

napjának 24.00 órájáig érvényes. 

A félhavi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap 4-én 0.00 órától a hónap 20. napjának 24.00 

órájáig vagy 19-én 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes. 

A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első 

napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig 

érvényes. 

 

7. Érvényességi időszak 

A visszavonásig érvényes. 

 

8. Kocsi osztály, átmenet magasabb kocsi osztályba 

Valamennyi ajánlat csak 2. kocsi osztályon érvényes. Magasabb kocsi osztály igénybevétele 

még a teljes árú 2-1. kocsiosztály-különbözet megfizetése mellett sem lehetséges. 

 

9. Hosszabb út részbeni fedezése a vasúti tovább utazás esetén megengedett. 

 

10. Útirány-módosítás nem megengedett. 

 

11. Útmegszakítás 

A havi-, félhavi- és a 30 napos kombinált bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat 

közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy 

megszakítható. 

 

12. Visszatérítés, csere, visszavétel 

A kombinált bérlet és a részben felhasznált kombinált bérlet árának visszatérítése az 

érvénytartam kezdete előtt lehetséges, az értékesítő közlekedési vállalat Üzletszabályzatának 

előírásai szerint.  

 

 

13. Jogosultság igazolása 

A havi-, félhavi- és a 30 napos bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő 

utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot, ha a tulajdonos nevét és 
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az érvényességi viszonylatot a bérlet tartalmazza, a személyazonosság igazolásával igazolni 

kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy - az 

azzal való együttes érvényességre való utalásként - a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített), a 

Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy 

jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító 

jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni. 

 

14. Jegykiadó-helyek 

- ÉNYKK jegykiadó-helyek: Körmend, autóbusz-állomás 

- GYSEV jegykiadó-helyek: Szombathely, vasútállomás és Körmend, vasútállomás  

   belföldi jegypénztárai 

- Felek egyeztetett, szerződéses partnerei 

 

15. Egyéb díjak, kézipoggyász, ill. élő állat szállítása 

Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltatók díjtalanul szállítják. A 

kézipoggyász tömege a 10 kg-ot nem haladhatja meg, saját ülőhelyén kívül további ülőhelyet 

nem foglalhat el. A kézipoggyász szállítására vonatkozó egyéb rendelkezések a szolgáltatók 

Üzletszabályzatában meghatározott módon a szigorúbb feltétel alapján érvényesíthetők. 

A kutya szállítása az adott szolgáltató díjszabása szerint meghatározott feltétellel és 

megállapított díj ellenében lehetséges. A segítő kutyák (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és 

a rendőrségi, valamint a vám- és pénzügyőrségi szolgálati kutyák díjtalanul szállíthatók. A 

segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított 

tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utazási feltételek szerint a szállítható egyéb élő állatok 

szállítása szintén díjtalan. 

Útipoggyász fuvarozása nem lehetséges, valamint kerékpár szállítása autóbuszon nem 

lehetséges. 
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1/11. sz. melléklet 

 

Az üzletpolitikai kedvezménnyel érintett viszonylatok jegyzéke 
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viszonylat régi 
távolság  

új 
távolság  

Öskü, aut. vt. - Várpalota, szerviz 3,9 km 4,0 km 

Várpalota, Cseri erdő - Öskü, aut. vt. 4,0 km 4,1 km 

Várpalota, Erőmű bej. út - Várpalota, Széchenyi út 1,9 km 2,2 km 

Várpalota, Erőmű bej. út - Várpalota, Polyán u. 2,1 km 2,4 km 

Várpalota, Kenyérgyár - Várpalota, kiskertek 0,8 km  1,7 km 

Várpalota, kiskertek - Várpalota, Beszálló ltp. 2,3 km 2,2 km 

Fertőd, alsó - Fertőd, gránátosház  0,8 km 1,5 km 

Dunaújváros, Baracsi út - Perkáta, kh.  15,0 km 15,1 km 

Perkáta, Fehérvári út - Szabadegyháza, szeszgyár 5,0 km 5,7 km 

Szabadegyháza, vá. bej. út - Seregélyes szh., dunaújvárosi elág. 6,4 km 6,6 km 

Seregélyes szh., dunaújvárosi elág. - Seregélyes, posta 3,8 km 3,9 km 

 

 

 

 


