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nNYXr É szaknyu g at-magy arorszá gi Közlekedési Közp ont Zrt.

Papp László úr
vezéigazgatő

Szombathel}z

Tárg}z: 20 1 8. november l-tő! tewezett menetrend módosítások

Tisztelt Y ezérigazgatő Ú rl

A Társaság regionális és országos menetrend szerinti autóbuszj ératunak közlekedésében
tervezett módosításokat tartalmazó ENYKK/7030120I8. számll 2018. október l-én kelt
levelét megkaptam.

A felterjesztésben foglaltakat áttanulmányozblk, melyrek alapjan a tervezett módosításokat
Miniszter úr nevében jóváhagyjuk és a közszolgáltatási szerződés 2017l20I8. évre elfogadott
2. sz. mellékletét a csatolt záradéI<kal módosítjuk.

Kérjük, hogy egyetértése esetén aláírás után a záradék egy példányát főosztályunknak
visszaküldeni szíveskedjék. Kérjük továbbá, hogy a közszolgáItatási szeruődés Társaságnál
megtalálhatő péIdányához a módosítás záradékát és az új menetrendi mezőket csatolni
szíveskedjenek.

Budapest,2018. október lt ,

üdvözlettel:

Ű gy nteza : Szablics Karolin
Telefon: +36 l'795-6823
Hivatkozási szám; É}.IYKK/1 03O l20I8.
Melléklet: 2 pld záradék

NYKK Zrt,
(9700 $zombathely, Körmendi út 92,)
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6. számú

Záradék

a Miniszter és az PNVrr Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közőtt
létrejött közszolgáltatási szerződésnek a Szolgáltató menetrendjét tartalmaző 2017l20I8. évi
menetrendi időszakra elfogadott, 2. számú melléklete módosítása tárgyéban.

Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a közttik 2004. december 2'7-én létrejött
közszolgáltatási szerződés 2. szátmú melléklete 2018. november 'l,-tő| a következők szerint
módosul.

ez BNYrcr Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. BNYrr,'ZO3Ol2018.
számű 2018. október 1-én kelt levelében foglalt menetrend szerinti autóbuszjáratok
menetrendjének módosítása a csatolt menetrendi mezők szerint.

J e|en zár adék a 2 . sz ámű m ell ékl et elv álaszthatatlan t ész ét kép ezi.

Budapest, 2018. október'!! ÉXt YNrc Északnyug at-magya rországi
Közleke,Jósi Kőzpont

zártkörűen ir Részvénytársaság
Éathely. Körmendi út 92.
ám: 2420a493-2-18
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