
KozszoLcÁlrarÁSl SZERZo n És
1. sz. módosítás

Arrrely létr'ejött egyrészről Szonrbathelv N{eg1,ei Jogú \zárn, Önl.o.ntánvzata - L)]O0

Szonrbathely. Kossutl'r L. u. 1-3.. törzskönyvi azotrosító szárn: 733656, adószárn: 15733ó58-
2-18. képviseli: dr'. Puskás Tivaclar' polgárrnester trritlt rnegrerrdelő (továbbiakban:
Megrendelo).

rriásrészről az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Ktizlekeclési Közpon t Zártkőríien
nrűködő Részvénytársaság * 9]00 Szornbatlrely, Könrretrdi út 92., cégsegyzékszán: l8-10-
l00701; aclószánr: 24200493-2-18' képviseli: Papp Lászlő vezérigazgató - rrrirrt Szolgáltató
(továbbiakbarr: Szolgáltató, együttesetr: Felek) között' alulírott lielyerr és napotr az alábbiak
feltételekkel:

1. Felek rnegállapítják, hogy közöttük 2016. decetnber 21. rrapjári közszolgáltatási
szerződés jött létle a lrelyi (városi) menetrend szerirrti autóbusszal történő
szerrrélyszá1lítás el1átása vonatkozásábarr (a torlábbiakbaIr: közszo1gáltatási szerződés).

2. Megrerrdelő 2017 . szepternber 14-ei KozgyŰrléséll határozatot hozott (237120117. (IX.14.)
Kgy. sz. határozat), rnelyberr a havi érvérryességrrél l'rosszabb érvériyességű bérletek
forgalorr-rból töfténő kivonásáról döntött 2018. jarruár 1. napjától'

3. A közszolgáltatási szerződés 2. szám,ő rnelléklete helyett 2018. jarruár 1-jétol jelen
szerződés-módosítás 1. sz. rnelléklete lép.

4. Szolgáltató a 2018. jarruár 1-jétől megszűnő bélreteket érvényességi idejüköri belül
érvényes utazási i gazolvárryként köteles el fogadrri.

5. Felek rnegállapodrrak abban, lrogy a közszolgáltatási szerződés jelerr
szerződésnródosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlarrul érvérryesek.

6. Felek jelen közszolgáltatási szerződés-módosítást, mint akaratukkal rnindenben
megegyezot * elolvasás és értelrnezés után - lrelyberilr agyőlag aláifiák.

Mel1ékletek
1. sz. rnelléklet: Szonrbatlrelylrelyi közlekedés 2018. jarruár 1-jétől érvérryes díjai

Szorrrbatlrely, 2017. október Szorrrbatliely' 20 1 7. október

\l1\
ll*,'.Y-t

Puskás Tivadar pol gánnester
Megrerrdelő

képviseletéberr

É t'tvxx É,zak nvuo at-maova rországi
KÖz'le|;t.''',,:, rt. (l,l',i'' l:t

-' ',.' ,Zár Íkcsűen nt ú k,; i''; l < i. s.r i'.: rl7 1 á r s a s á g

9700 Szombaiiriiy, Korrlendi Ltt 92.
...1... Adpi;i:ln'.fl l0i)493-2-'1 B

P app Lászlp v ezéri gaz gatT
S/olgáltató

képviseletében

,..)

??\-{
i //- \/\\/\\

.l\1 \
"r'v'V --_ '', . 

ta
\ :-'.

Dr.

,-'ir{



1. sz. rnelléklet

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Szombathel1'en kiizlekedő r'árosi (helyi)
autóbuszjáratokon

Érvényes: 2018. január 1-jétől

1. Utazási feltételek

Jegyváltás: elővételberi a jegyterjesztőhálőzatba bevont elárusító helyekerr, vagy emelt áron
az autóbuszvezetőr'rél ( az autóbus zv ezetö pénzváltásra neln kötel ezhető)'

Felszállás: csak az elso ajtór-r át.

Jegykezelés-érvényesítés: a rnerretjegyet a felszálláskor azonna7, az autőbuszbatr ellrelyezett
érvérryesítő készülékkel érvérryesíteni kell.

Menetjegy és bérlet érvényessége:
. A menetjegy a felszállási (érvérryesítési) helytő1 a 1árat végállornásáig jogosít egyszeri

utazásra.
o A kedvezményes menetjegy érvényes Szornbathely helyi autóbuszjáratain a

munkanapokorr 8.00 orátől 12.00 óráig és 19.00 órától uzemzárásig rr'regkezdett, valamint
a szabad- és munkaszürreti napokorr a teljes üzernido alatt egyszeri utazásra.

o A gyermek menetjegy érvényes Szombathely helyi autóbuszjáratain 6-74 éves koru
gyennekek szátnára, egyszeri utazásra. A gyennek rnerretjegy érvényességéhez
diákigazobányra, illetve a 6. életévüket betöltött óvodás gyennekek részére az ővoda álta|
ki adott igazol'ás, i l l etve szern é1 yi i gazolv ány szük séges.

o A napijegy érvényes Szombathely helyi autóbuszjáratain aZ első utazás kezdő
idopontjától szárnított 24 őrán át' korlátlan szárnú utazásra.

o A havi bérlet a hónap 1. napja 0.00 órától a következo lrórrap 5. napja 24.00 oráig
érvényes.

o Az I. félhavi bérlet a hórrap 4. napja 0.00 órától 20. napja 24.00 óráig érvényes.
o A II. félhavi bérlet a hónap 19. napja 0.00 órától a következő hórrap 5. rrapja 24.00 őráig

érvérryes.
o A heti bérlet a váltás napjától szárnított 7 napon át érvényes.
o A kisgyerekes bérlet használatához külön bérletigazolvány kiváltása szükséges, ennek

kiállításálioz személyi igazol'ványra' a lakcírnet (állandó vagy hrtozkodási liely) igazoló
hatósági igazolványra, egy férryképre' valamint gyes-' gyed-, gyet - kifizetőlrelytől kapott,
lrat lrónapnál neÍt régebbi eredeti igazolásra Vagy határozatra Van szükség. A
bérletigazolványhoz kapcsolódó érvényességi igazolást hat havonta szükséges
érvényesíteni az ENYKK pénztáraknál.

o A hivatásforgalmi eg}vonalas bérlet csak a szelvényen feltüntetett lrivatásforgalmi (H-s
jelzésű) vonalon érvényes.

o A bérlet az érvényességi időn és az éwényességi tenileten belül korlátlan szárnú utazásra
jogosít.

. A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes rnenetjegy árával' Kivételt képez a segítő
kutya, a rer'rdőrségi kutya, rnelyrrek szállitása díjtalan.
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4.

A helyi autóbusz-közlekedés utazási feltételeivel iisszefüggő egyéb díjak és rendelkezések

1. Az arcképes igazolvárrylroz kötött havi bérletek a tárgyiró 15-én pénztárzárásáig 50%-os
ár'bar-r _ kezelési költség rrregfizetése rnellett - r,isszaváltltatók.

2. A bérlet - bérletér'vérryesség kezdete előtti teljes áru. illetve a tárgyhó 15-ig tör1énő 50%-
os _ visszaváltásárrak kezelési költsége a visszatéríterrdo összeg 20oÁ-a, de tételenként
maxirnurn 2.500.- Ft.
A bérletigazo|vány ára a kiállítási költséggel együtt 100.- Ft.
A helyi közösségi közlekedési eszközön nrinderr utas legfeljebb 10 kg törnegű,egy
szernély által is könnyen lrordozlrató, a fel- és leszállást nem akadályoző kézi poggyászt,
illetve 1 db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsernetét' 1 db gyennekkocsit szállíthat
díjrr'rentesen.

5. A rnegállapított Viteldíjon felül:
a.) 8.000.- Ft pótdíjat kiiteles fizetni az utaso ha

. csonragként,kézj poggyászkétrt nem szállítlrató Íárgyat visz be a jánnűbe,
o ő' vagy az álta7a szállított kézi poggyász vagy élőá1lat bepiszkítja a jánrrűvet.
. jegy rrélkül, érvénytelerr jeggyel, bérlettel' utazási igazolvárrnyal kísérli meg aZ

utazást, il l etve val arnilyen kedvezrnényt j o gtalarrul vesz i gérrybe,
. olyan bérlettel - kivéve az arcképes igazolványhoz nern kötött bérleteket - kísérli

me9 az utazást, amelyre az igazolvátry száma Vagy a bérlet tulajdonosárrak szernélyi
i gazolv ány száma nirr cs to l l al o1 vaslrató an ráv ez etve,

o kutyát szájkosár vagy külörr érvérryes rnenetjegy nélkül szál|it.
b.) 8.000.- Ft késedelmi díjat köteles fizetni

o a díjorr, illetoleg az a.) pontbarr rneghatározott pótdíjon felül, aki a hrtozását 8 napon
belül nem egyerilíti ki.

6' Arnenrryiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azÍ a jegy ellerrorzésénél felrnutatrri
nem tudja' 48 őrán, illetve 2 munkanaporr belül az ÉNyt<K Zrt. áttal kijelölt lrelyerr és
időben (Szombathely, Tlrököly u. 30. Szolgáltatás-folügyeleti Csoport, munkanapokon
7.00-15.20 őra között) törtérrő bernutatás esetén nrerrtesül a pótdíj rnegfizetése alól, de
1.300'- Ft bernutatási díjat köteles fizetni.
Arcképes igazolványhoz neÍl kötött bérletek utólagos bernutatására nincs lehetőség!
Ugyancsak mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki az 5. a.) pont negyedik bekezdésében
rnegjelölt igazolványszám lriányának a pótlását aZ elozóekben rnegjelöltek szerint
bemutatja, neki azonban a 1.300'- Ft-os bemutatási díjon felül a rnenetjegy árát is meg kell
ftzetni az érvényes díjszabás szerinti összegben.
Menetjegyét nern érvényesítő utas nem jogosult utazási igazolványa bemutatására.

7. A helyi járati I-II. félhavi bérletek felülbélyegzése megegyezik a helyközi forgalornban
alkalrnazott (I. félhavi: 1, II. féllravi: 2) felülbélyegzéssel.

Menetjegy:
elővételben
autóbuszvezetőnél
10 db-os jegytömb

kedvezményes:
gyermek:
napijegy:

2. Díjszabás

275,- Ft
350,- Ft

2.475,- Ft
210,- Ft
165,- Ft

. 825,- Ft



Névre szolő általárros bérlet:

-havi 6.290,- Ft
_féllravi 4.140,- Ft

-heti 2.060,- Ft

Névre szóló lrivatásforgalrni egyvonalas bérlet:

-l'ravi 5.400.- Ft

Tarruló és rryugdíjas bérlet:

-havi 1.990,- Ft

Iűsgyenriekes bér1et:

-havi 1.990.- Ft

A rnerretjegyek és bérletek díjai forintban érterrdők és a lratályos adó jogszabályoknak
rnegfelelő adót is taúalnazzák.


