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2. 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
VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA (Üzletszabályzat 172 – 173. oldal)

1. Menetjegy
1.1. Jogosultság
Teljes árú menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra használhat. Annak az utasnak, aki
utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania,
illetve használnia.
1.2. A menetjegy ára
Az egyes települések városi (helyi) autóbuszjáratain érvényes teljes árú menetjegyek árait a
menetjegyek és bérletek fajtáit és díjait tartalmazó 2/1.-2/4. sz. mellékletek tartalmazzák.
1.2. A menetjegy érvényessége
A menetjegy azon az autóbuszjáraton érvényes, amelyen azt kiadták. Elővételben megvásárolt
menetjegy azon a járaton érvényes, amelyiken azt felszálláskor kezelték (érvényesítették).
A menetjegy általában a városi (helyi) autóbuszvonal teljes hosszán jogosít utazásra.
1.3. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás, útmegszakítás
Az utazás a menetjeggyel a vonal (vonalszakasz) közbeeső megállóhelyein megkezdhető,
illetve befejezhető. Útmegszakítás esetén a menetjegy a további útszakaszra érvényességét
veszti.
1.4. Jegyváltás, érvényesítés
Elővételben, valamint az autóbuszon kezeltetési kötelezettséggel váltott menetjegyet az utazás
megkezdésekor az utasnak kell az autóbuszra felszerelt jegyérvényesítővel érvényesíteni.
1.5. Használatra jogosultság
A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.
1.6. Kicserélés, visszatérítés
A megváltott és utazásra fel nem használt menetjegyeket - a visszaváltásra vonatkozó szabályok
alkalmazásával - a Szolgáltató kérésre visszaváltja.
2. Névre szóló bérletek
2.1. Jogosultság
A névre szóló bérletek váltására és használatára bárki jogosult, használatának feltételeit 2.7.
pont tartalmazza.
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2.2. A bérlet ára
Az egyes települések városi (helyi) autóbuszjáratain érvényes névre szóló bérletek árait a
menetjegyek és bérletek fajtáit és díjait tartalmazó 2/1.-2/4. sz. mellékletek tartalmazzák.
2.3. Érvényességi terület
Az általános és az összvonalas bérlet az érvényességi időn belül a menetrendben meghirdetett
valamennyi, míg az egyvonalas bérlet a rajta feltüntetett helyi autóbuszvonalon korlátlan számú
utazásra jogosít.
2.4. Érvénytartam
A negyedéves bérletek a tárgynegyedév első napjának nulla órájától a következő negyedév
első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek.
A havi bérletek a hónap első napjának nulla órájától a következő hónap 5. napjának 24.00
órájáig érvényesek.
A félhavi bérletek a hónap negyedik napjának nulla órájától a hónap 20. napjának 24.00 órájáig,
vagy a hónap 19. napjának nulla órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig
érvényesek.
A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon nulla órától a tárgyhónapot
követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig érvényes.
Az egyes települések városi (helyi) autóbusz-közlekedésében az alkalmazott bérletek
érvénytartamára vonatkozóan a menetjegyek és bérletek fajtáit és díjait tartalmazó 2/1. - 2/4.
sz. mellékletek ettől eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.
2.5. Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás, útmegszakítás
A névre szóló bérlettel az utazás az érvényességi területen belül a vonal(ak) közbeeső megállóhelyein megkezdhető, illetve befejezhető. A bérlettel az utazás megszakítható.
2.6. Utazások száma
A névre szóló bérletek - érvénytartamukon belül - korlátlan számú utazásra jogosítanak.
2.7. Jogosultság igazolása
A névre szóló bérleteket utazásra csak tulajdonosuk használhatja. A bérlettel történő
utazáskor a használati jogosultságot a Szolgáltató Üzletszabályzatában megjelölt helyeken
kiváltható, a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában (VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK
HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE) erre
meghatározott és érvényesített igazolvánnyal, azonosító vagy jogosító kártyával stb.
(továbbiakban: bérlet-igazolvány) igazolni kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése
előtt - amennyiben a bérlet azt nem tartalmazza - arra a bérlet-igazolvány számát, tanulók és a
hallgatók esetében az oktatási azonosító számot (amennyiben a régi típusú diákigazolvány az
oktatási azonosítót nem tartalmazza, úgy a diákigazolvány sorszámát), - az azzal való együttes
érvényességre való utalásként - tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni.
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2/1. sz. melléklet
A menetjegyek, bérletek és pótdíjak fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében
közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon
(Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)
A menetjegyek, bérletek és pótdíjak fajtái és díjai a győri, soproni és mosonmagyaróvári
városi (helyi) autóbuszjáratokon
Győr
Menetjegy
elővételben
autóbuszon
10 db-os gyűjtőjegy
átszállójegy
Családi jegy
Napijegy (napi bérlet)
Általános bérlet
24 órás
hétnapos
félhavi
30 napos
havi
negyedéves
Összvonalas bérlet
24 órás
hétnapos
félhavi
havi
negyedéves
Felmutatós havi bérlet
Tanuló bérlet
30 napos
havi
negyedéves
féléves
Nyugdíjas bérlet
havi
negyedéves
Pótdíj
Késedelmi pótdíj
Bemutatási díj

Sopron

MOSONMAGYARÓVÁR

250
440
2 250
700
-

320
390
620
780

230
350
-

800
2 500
3 600
5 600
5 600
16 500

-

3 460
3 460
-

19 800

780
2 250
4 300
6 900
20 000
17 700

-

2 200
6 500
-

630
1 900
3 800

1 120
1 120
-

2 200
6 500
8 000
4 000
1 300

2 200
6 200
8 000
4 000
1 300

1 120
8 000
4 000
1 300
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A díjak forintban értendők, továbbá a menetjegyek és bérletek díjai a hatályos adó
jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.
Az általánostól eltérő díjalkalmazási feltételek a győri helyi (városi) autóbuszjáratokon
A Citybusz díjmentesen vehető igénybe.
A gyűjtőjegy kedvezmény:
A 10 db-ból álló kedvezményes árú gyűjtőjegy ára a 10 db gyűjtőjegyre vonatkozik. A
gyűjtőjegy kizárólag menetjegy és bérletkiadó automatából vásárolható. A gyűjtőjegyre
egyebekben a menetjegyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A családi jegy kedvezmény:
A családi jegy igénybevételére a legalább 2 gyermekével együtt utazó szülő(k) és a vele vagy
velük együtt utazó gyermekeik jogosultak, ha a gyermekek nappali tagozaton tanulnak, és ezt
érvényes diákigazolvánnyal igazolják. A családi jegyre egyébként a menetjegyre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Családi jegy kizárólag az autóbuszon váltható.
A hétnapos bérlet:
A hétnapos bérlet az érvényessége kezdőnapjának nulla órájától az érvényessége kezdőnapját
követő hatodik nap 24.00 órájáig érvényes.
A hétnapos bérlet a személyazonosító igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a kártyaformátumú
vezetői engedéllyel együtt jogosít utazásra.
A 24 órás bérlet:
A 24 órás bérlet külön igazolvány nélkül, a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi
autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.
A 24 órás bérlet használatára az a személy jogosult, aki azzal az utazást megkezdte. A 24 órás
bérlet bármely kezdőnappal és időponttól (óra, perc) váltható, és az érvényességének kezdetétől
számított 24 órán át (a bérleten feltüntetett időpontig) érvényes azzal, hogy az érvényesség
idején belül megkezdett utazás annak lejárta után még befejezhető. A 24 órás bérlet a rajta
feltüntetett időpont előtti időszakra utazási jogosultságot nem keletkeztet.
Érvénytelen a 24 órás bérlet, ha az utazás megkezdése után átruházták.
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni.
A felmutatóra szóló bérlet:
A felmutatóra szóló bérletet egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok is vásárolhatják. A bérlet igazolvány nélkül valamennyi helyi járatú
vonalon korlátlan számú utazásra jogosít az érvényessége időtartama alatt.
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni.
Menetdíj visszatérítési feltételek a győri helyi (városi) autóbuszjáratokon:
A díjvisszatérítésre vonatkozó általános szabályokat a jelen Üzletszabályzat XI. Címe
(MENETJEGY, BÉRLET ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE) tartalmazza.
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A Szolgáltató - visszaváltás esetén - a bérlet árát érvényességének megkezdése előtt kezelési
költség levonása mellett visszatéríti.
Az általános havi bérlet árának fele akkor téríthető vissza, - kezelési költség levonásával - ha
annak érvényessége már megkezdődött, és azt az utas a tárgyhó 15. napján pénztárzárásig
visszaváltja.
Az általános 30 napos bérlet árának fele akkor téríthető vissza, - kezelési költség levonásával ha annak érvényessége már megkezdődött, és azt az utas a bérlet érvényességének 15. napján
pénztárzárásig visszaváltja.
Az általános negyedéves bérlet árának a maradványértéke akkor téríthető vissza, - kezelési
költség levonásával - ha annak érvényessége már megkezdődött.
A maradványérték számítása a következő:
- az érvényesség első hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 5/6-od része, az első hónap
további részében 4/6-od része,
- az érvényesség második hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 3/6-od része, a második
hónap további részében 2/6-od része,
- az érvényesség harmadik hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 1/6-od része, a
harmadik hónap további részében maradványérték nem vehető figyelembe.
A félhavi bérlet, a hétnapos bérlet és a 24 órás bérlet ára, ha annak érvényessége már
megkezdődött, nem téríthető vissza.
A tanuló és a nyugdíjas bérlet ára, ha annak érvényessége már megkezdődött, nem téríthető
vissza.
A gyűjtőjegy ára csak abban az esetben téríthető vissza, ha az adott gyűjtőjegyhez tartozó
valamennyi gyűjtőjegy hiánytalanul visszaadásra kerül.
Abban az esetben, ha a visszaváltásra hozott menetjegy, gyűjtőjegy vagy bérlet után
egyszerűsített számla került kiállításra, csak az eredeti számla bemutatása estén van lehetőség
a visszaváltásra.
Az általánostól eltérő díjalkalmazási feltételek a soproni helyi (városi) autóbuszjáratokon
A jegyárusító automaták meghibásodása során alkalmazandó eljárás:
A Szolgáltató a meghibásodott vagy üzemképtelen jegyárusító automatán feltünteti a városban
működő jegyárusító helyek elérhetőségét. A meghibásodott automatán ezen kívül fel kell
tüntetni azon autóbusz-megállóhelyek megnevezését, ahol az utas az elővételben váltott
menetjegy árával azonos áron vásárolhatja meg az autóbuszon menetjegyét.
A családi jegy igénybevétele:
A családi jegy igénybevételére a legalább 2 gyermekével együtt utazó szülő(k) és a vele vagy
velük együtt utazó gyermekeik jogosultak, ha a gyermekek nappali tagozaton tanulnak, és ezt
érvényes diákigazolvánnyal igazolják. A családi jegyre egyébként a menetjegyre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Családi jegy kizárólag az autóbuszon váltható.
A napi bérlet:
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A napi bérlet - külön igazolvány nélkül - az érvényessége napjának nulla órájától az
érvényessége napjának 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi
autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosítja a bérlet felmutatóját.
Érvénytelen a napi bérlet, ha az utazás megkezdése után átruházták.
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni.
A 24 órás bérlet:
A 24 órás bérlet - külön igazolvány nélkül - az érvényességi idején belül, a menetrendben
meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.
A 24 órás bérlet a kiadásának időpontjától számított 24 órán át érvényes azzal, hogy az
érvényesség idején belül megkezdett utazás annak lejárta után még befejezhető. A 24 órás bérlet
a kiadásának időpontja előtti időszakra utazási jogosultságot nem keletkeztet.
A 24 órás bérlet használatára az a személy jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.
Érvénytelen a 24 órás bérlet, ha az utazás megkezdése után átruházták.
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni.
A tanulók féléves bérlete:
A tanulók féléves bérlete a tárgyfélév első napjának nulla órájától, a következő félév első hónap
5. napjának 24.00 órájáig érvényes.
A hétnapos bérlet:
A hétnapos bérlet az érvényessége kezdőnapjának nulla órájától az érvényessége kezdőnapját
követő hatodik nap 24.00 órájáig érvényes.
A hétnapos bérlet a személyazonosító igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a kártyaformátumú
vezetői engedéllyel együtt jogosít utazásra.
A hétnapos bérlet a személyazonosító igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a kártyaformátumú
vezetői engedéllyel együtt jogosít utazásra.
A felmutatóra szóló bérlet:
A felmutatóra szóló bérletet egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok is vásárolhatják. A bérlet igazolvány nélkül valamennyi helyi járatú
vonalon korlátlan számú utazásra jogosít az érvényessége időtartama alatt.
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni.
Menetdíj visszatérítési feltételek a soproni helyi (városi) autóbuszjáratokon:
A díjvisszatérítésre vonatkozó általános szabályokat a jelen Üzletszabályzat XI. Címe
(MENETJEGY, BÉRLET ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE) tartalmazza.
A menetjegy és bérlet árának visszatérítése esetén a kezelési költség a visszatérítendő összeg
20 %-a, de legfeljebb bruttó 500 Ft.
A Szolgáltató - visszaváltás esetén - a bérlet árát érvényességének megkezdése előtt kezelési
költség levonása mellett visszatéríti.
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Az összvonalas és felmutatós havi bérlet árának fele akkor téríthető vissza, - kezelési költség
levonásával - ha annak érvényessége már megkezdődött, és azt az utas a tárgyhó 15. napján
pénztárzárásig visszaváltja.
Az összvonalas negyedéves bérlet árának a maradványértéke akkor téríthető vissza, - kezelési
költség levonásával - ha annak érvényessége már megkezdődött.
A maradványérték számítása a következő:
- az érvényesség első hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 5/6-od része, az első hónap
további részében 4/6-od része,
- az érvényesség második hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 3/6-od része, a második
hónap további részében 2/6-od része,
- az érvényesség harmadik hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 1/6-od része, a
harmadik hónap további részében maradványérték nem vehető figyelembe.
A félhavi bérlet, a hétnapos bérlet, a napi bérlet, a 24 órás bérlet továbbá a tanuló és nyugdíjas
bérlet ára, ha annak érvényessége már megkezdődött, nem téríthető vissza.
Az általánostól eltérő díjalkalmazási feltételek a mosonmagyaróvári helyi (városi)
autóbuszjáratokon
A menetjegy és az átszállójegy csak az autóbuszjáratokon, az autóbuszvezetőknél váltható.
Az átszállójegy a kiadásától számított 60 percig érvényes és átszállás(ok)ra is jogosít azzal,
hogy az érvényesség idején belül megkezdett utazás annak lejárta után még befejezhető.
A mosonmagyaróvári városi (helyi) személyszállításban érvényes bérletek az ott közlekedő
valamennyi autóbuszjáraton, az autóbuszvezetőnél is válthatók.
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2/2. sz. melléklet
A menetjegyek, bérletek és pótdíjak fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi
(helyi) autóbuszjáratokon
(Szombathely, Körmend)

A menetjegyek, bérletek és pótdíjak fajtái és díjai a szombathelyi és a körmendi városi
(helyi) autóbuszjáratokon
Szombathely
Menetjegy
elővételben
autóbuszon
10 db-os jegytömb
kedvezményes menetjegy
gyermek menetjegy
Napijegy (napi bérlet)
Általános (összvonalas) bérlet
hétnapos
félhavi
havi
Felmutatós bérlet
havi
negyedéves
Hivatásforgalmi egyvonalas havi bérlet
Tanuló bérlet
havi
Nyugdíjas bérlet
havi
Kisgyermekes havi bérlet
Pótdíj
Késedelmi pótdíj
Bemutatási díj

Körmend

275
350
2 475
210
165
825

210
-

2 060
4 140
6 290

4 050
6 060

18 800
56 400
5 400

-

1 990

1 990

1 990
1 990
8 000
8 000
1 300

1 990
8 000
4 000
1 300

A díjak forintban értendők, továbbá a menetjegyek és bérletek díjai a hatályos adó
jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.
Az általánostól eltérő díjalkalmazási feltételek:
A kedvezményes menetjegy érvényes Szombathely helyi autóbuszjáratain munkanapokon
8.00 órától 12.00 óráig és 19.00 órától üzemzárásig megkezdett, valamint szabad- és
munkaszüneti napokon a teljes üzemidő alatt egyszeri utazásra.
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A gyermek menetjegy érvényes Szombathely helyi autóbuszjáratain 6-14 éves korú
gyermekek számára, egyszeri utazásra. A gyermek menetjegy érvényességéhez
diákigazolványra, illetve a 6. életévüket betöltött óvodás gyermekek részére az óvoda által
kiadott igazolás, illetve személyi igazolvány szükséges.
A napijegy (napi bérlet) érvényes Szombathely helyi autóbuszjáratain az első utazás kezdő
időpontjától számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra.
A különböző bérletek – a félhavi és a hétnapos bérletet kivéve – a naptári hónap, negyedév,
félév vagy az év első napjának 0.00 órájától az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig
érvényesek.
A hétnapos bérlet az érvényessége kezdőnapjának nulla órájától az érvényessége kezdőnapját
követő hatodik nap 24.00 órájáig érvényes.
A kisgyermekes bérlet használatához külön bérletigazolvány kiváltása szükséges, ennek
kiállításához személyi igazolványra, a lakcímet (állandó vagy tartózkodási hely) igazoló
hatósági igazolványra, a tulajdonosról egy új készítésű (hat hónapnál nem régebbi) 3,5x4,5 cm
méretű fotópapírra nyomtatott arcképre, valamint csed-, gyes-, gyed-, gyet - kifizetőhelytől
kapott, hat hónapnál nem régebbi eredeti igazolásra vagy határozatra van szükség. A
bérletigazolványt hathavonta érvényesíteni szükséges az ÉNYKK Zrt. pénztárainál a
kifizetőhelytől beszerzett új igazolással vagy határozattal.
A hivatásforgalmi egyvonalas bérlet csak a szelvényen feltüntetett hivatásforgalmi (H-s
jelzésű) vonalon érvényes.
Körmenden díjmentes utazásra jogosultak a városi (helyi) járatokon a Körmenden állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező polgárok minden évben a születésnapjukon, amely
feltételeket diákigazolványuk, illetve személyi igazolványuk felmutatásával kell igazolniuk.
Az általánostól eltérő késedelmi pótdíj és bemutatási díjfizetési kötelezettségek:
A pótdíjon felül késedelmi pótdíjat fizet az, aki a pótdíjfizetési kötelezettségének 8 napon belül
nem tesz eleget.
A pótdíj helyett utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban
megváltott, az adott utazásra jogosító nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes
utazási igazolvánnyal – a menetjegyet ide nem értve -, illetve a kedvezményre jogosító, előírt
igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor
felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 48 órán, illetve 2
munkanapon belül a Szolgáltató által előírt módon bemutatja.
A „felmutatós bérlet” megnevezésű bérletek utólagos bemutatására nincs lehetőség.
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GYSEV Zrt. – ÉNYKK Zrt. Kombinált bérlet plusz
(Szombathely)
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.
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.
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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
Tanuló
Dolgozó

havi
3 180 Ft
22 800 Ft

30 napos
3 180 Ft
22 800 Ft

A menetjegyek és bérletek díjai forintban értendők és a hatályos adó jogszabályoknak
megfelelő adót 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 bérlettel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső
állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy megszakítható.
12. Visszatérítés, csere, visszavétel
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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, illetve 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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2/3. sz. melléklet
A menetjegyek, bérletek és pótdíjak fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő
városi (helyi) autóbuszjáratokon
(Ajka, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Pápa, Várpalota)
A menetjegyek, bérletek és pótdíjak fajtái és díjai az ajkai, balatonfüredi,
balatonfűzfői, pápai és várpalotai városi (helyi) autóbuszjáratokon
Ajka
Menetjegy
elővételben
autóbuszon
Napijegy (napi bérlet)
Egyvonalas bérlet
félhavi
havi
Összvonalas bérlet
félhavi
havi
negyedéves
Felmutatós havi bérlet
Tanuló bérlet
félhavi
havi
negyedéves
Nyugdíjas bérlet
félhavi
havi
negyedéves
Kisgyermekes havi bérlet
Pótdíj
Késedelmi pótdíj
Bemutatási díj

Balaton- Balaton- Pápa
füred
fűzfő

Várpalota

270
270
-

310
700

120
-

200
260
570

210
260
-

-

-

-

-

3 750

5 650
-

3 100
4 700
-

1 150
-

2 365
3 950
14 910

4 920
-

2 235
-

1 900
5 400

550
-

1 730
-

1 770
-

2 235
8 000
4 000
1 300

1 900
8 000
4 000
1 300

550
8 000
4 000
1 300

1 730
4 800
2 400
1 300

1 770
8 000
4 000
1 300

A díjak forintban értendők, továbbá a menetjegyek és bérletek díjai a hatályos adó
jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.
Az általánostól eltérő díjalkalmazási feltételek:
Ajkán az összvonalas félhavi bérlet érvényessége:
Az összvonalas félhavi bérlet a hónap 1. napjának nulla órájától 20. napjának 24.00 órájáig,
illetve 19. napjának nulla órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.
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Balatonfüreden a napijegy (továbbiakban: napi bérlet) érvényessége:
A napi bérlet - külön igazolvány nélkül - az érvényessége napjának nulla órájától az
érvényessége napjának 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi
autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosítja a bérlet felmutatóját.
Érvénytelen a napi bérlet, ha az utazás megkezdése után átruházták.
A bérlet használatára egyebekben a névre szóló bérletekre vonatkozó előírásokat kell
alkalmazni.
A balatonfüredi és a balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon érvényes menetjegy csak
az ott közlekedő valamennyi autóbuszjáraton, az autóbuszvezetőnél váltható.
Pápán a 4A-6A és a 6B-4B vonalakon közlekedő járatok az autóbusz-állomáson várakoznak
három percet és folytatják útjukat. Ezen járatok esetében a felszálláskor érvényesített menetjegy
a 4A-6A illetve 6B-4B vonalak teljes viszonylatán érvényesek.
Pápán a jogi személyek részére kiadott (felmutatós havi) bérlet:
A bérleten feltüntetett szervezet (hivatal, intézmény, gazdálkodó, vagy társadalmi szervezet)
egy alkalmazottja, vagy tagja használhatja.
A bérleten feltüntetett helység összes helyi járati autóbuszvonalán érvényes.
A tárgyhó első napjának nulla órájától a következő hónap 05. napjának 24.00 órájáig érvényes.
Az általánostól eltérő késedelmi pótdíj és bemutatási díjfizetési kötelezettségek:
Késedelmi pótdíjfizetési kötelezettség és kedvezményes bemutatási díj Várpalotán:
A pótdíjon felül késedelmi pótdíjat fizet az, aki a pótdíjfizetési kötelezettségének 8 napon belül
nem tesz eleget.
500,- Ft bemutatási díjat köteles fizetni, aki a várpalotai városi (helyi) autóbuszjáraton a tanuló
bérletét az ellenőrzés során nem tudja felmutatni, de azt utólag bemutatja.
Késedelmi pótdíjfizetési kötelezettség Balatonfüreden és Pápán:
A pótdíjon felül késedelmi pótdíjat fizet az, aki a pótdíjfizetési kötelezettségének 8 napon belül
nem tesz eleget.
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2/4. sz. melléklet
A menetjegyek, bérletek és pótdíjak fajtái és díjai a Zala megyében közlekedő városi
(helyi) autóbuszjáratokon
(Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Lenti)
A menetjegyek, bérletek és pótdíjak fajtái és díjai a zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi, lentii városi (helyi) autóbuszjáratokon
Zalaegerszeg
Menetjegy
elővételben
autóbuszon
Egyvonalas bérlet
félhavi
havi
Összvonalas bérlet
félhavi
havi
30 napos
kombinált
Arckép nélküli havi bérlet
Tanuló bérlet
havi
30 napos
Nyugdíjas bérlet
havi
30 napos
Pótdíj
Késedelmi pótdíj
Bemutatási díj

Nagykanizsa

Keszthely

Lenti

250
340

250
320

220

205

-

-

3 430

1 490
2 970

3 200
6 400
7 040
14 000

4 060
6 100
6 100
13 600

4 600
-

4 010
-

2 280
-

2 120
2 120

1 540
-

1 390
-

2 280
8 000
4 000
1 300

2 120
2 120
8 000
4 000
1 300

1 540
8 000
4 000
1 300

1 390
8 000
4 000
1 300

A díjak forintban értendők, továbbá a menetjegyek és bérletek díjai a hatályos adó
jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.
Az általánostól eltérő díjalkalmazási feltételek
A különleges igényeket kielégítő –„K” jelzésű- járatok csak menetjeggyel vehetők igénybe.
A regionális járatok közül az egyes helyi vonalaknál felsorolt járatok helyi járatként is
üzemelnek, amelyet – a Hivatalos Autóbusz Menetrendben meghirdetett megállóhelyek
egymásközti viszonylatában – helyi tarifával, azaz helyi menetjeggyel vagy bérlettel vehetők
igénybe. Ezek a járatok a viszonylatjelző tábla mellett „H”- jellel is megjelöltek.
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Arckép nélküli (általános) bérlet:
A bérlet váltására és használatára bárki jogosult, – érvénytartamán belül – korlátlan számú
utazásra jogosít. A bérlettel az jogosult utazni, aki azzal az utazást megkezdte.
A bérlet a rajta megjelölt településen az összes helyi autóbuszvonalon érvényes, az utazás az
érvényességi területen belül a vonal(ak) közbeeső megállóhelyein megkezdhető, illetve
befejezhető vagy az utazás megszakítható.
A bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának nulla órájától a következő hónap 5.
napjának 24.00 órájáig érvényes.
Nagykanizsa városban a menetjegy érvényesítésétől számított egy órán belül a 18-as vonalra
vagy a 18-as vonalon érvényesített menetjegy bármely vonalra történő átszállásra jogosít.
Élő állat szállítás díja:
Kutya rendszeres szállítása esetén bérlet váltható. A kutyaszállításra váltható bérlet az utazás
viszonylatától függően – a tanuló-nyugdíjas kivételével – megegyezik a rendszeresített
bérletfajtákkal. Az arckép nélküli (általános) összvonalas bérlet kivételével a bérlet a kutyát
szállító személy bérletigazolványával együtt érvényes. (A bérletre az igazolvány számát
tintával, olvashatóan rá kell írni.)
Az általánostól eltérő pótdíj, késedelmi pótdíj és bemutatási díjfizetési kötelezettség
Bemutatási díjfizetési kötelezettség:
A pótdíj helyett utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban
megváltott, az adott utazásra jogosító nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes
utazási igazolvánnyal – a menetjegyet ide nem értve -, illetve a kedvezményre jogosító, előírt
igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor
felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 48 órán, illetve 2
munkanapon belül a Szolgáltató által előírt módon bemutatja.
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2/5. sz. melléklet
GYSEV Zrt. – ÉNYKK Zrt. Ré g i ó s K o m b i n á l t K i r á n d u l ó j e g y
(Győr, Sopron, Szombathely)

1. Fogalma:
Egy személyszállítási szerződés keretében, több közösségi közlekedési alágazat
szolgáltatásainak igénybevételével történő utazás során, annak lényeges adatait jeleníti meg az
utas és az ellenőrzést végző munkavállaló számára. A kombinált jegy tanúsítja, hogy az utas
mikor vagy milyen időszakon belül, mennyi, milyen viszonylatú utazásra jogosult, és utazása
során milyen szolgáltatásokra tarthat igényt.
2. Célja:
A Régiós Kombinált Kirándulójegy (továbbiakban: RKKJ) célja a Felek közreműködésével a
GYSEV Zrt. vasúti, illetve az ÉNYKK Zrt. autóbuszjáratainak együttes igénybevételével egy
kedvezőbb, ezáltal vonzóbb, az eladott jegyek számának növelését eredményező,
kedvezményes, kombinált jegy elérhetőségének lehetőségét biztosítani.
3. Típusai:
A kombinált kirándulójeggyel három célállomás érhető el a GYSEV Zrt. és az ÉNYKK Zrt.
közös működési területén. A jegyek bármely GYSEV vonali kiinduló állomásról kérhetők és
Győr, Sopron vagy Szombathely célállomásra érvényesek 2 fő együttes utazása esetén. Az adott
céltelepülésen, az érvényesség napján a helyi autóbuszjáratok korlátlan számú utazásra vehetők
igénybe.
4. A jegy tartalma:
4.1. Az egy napra érvényes RKKJ adott struktúra mentén került kialakításra, a Felek közös
megegyezésével.
4.2. Szolgáltatástartalom
4.2.1.

Régiós kombinált kirándulójegy (Sopron)

Úti cél: Sopron, bármely kiinduló GYSEV vasútállomásról, valamint Győr,
Hegyeshalom és Zalaszentiván állomásokról, vonattal, a GYSEV Zrt.
szolgáltatási területén belül szabadon választható útvonalon.
A jegy vásárlója igénybe veheti a céltelepülésen az ÉNYKK Zrt. soproni helyi
autóbuszjáratait.
4.2.2.

Régiós kombinált kirándulójegy (Szombathely)

Úti cél: Szombathely, bármely GYSEV kiinduló vasútállomásról, valamint
Győr, Hegyeshalom és Zalaszentiván állomásokról, vonattal, a GYSEV Zrt.
szolgáltatási területén belül szabadon választható útvonalon.
A jegy vásárlója igénybe veheti a céltelepülésen az ÉNYKK Zrt. szombathelyi
helyi autóbuszjáratait.
4.2.3.

Régiós kombinált kirándulójegy (Győr)

Úti cél: Győr, bármely GYSEV kiinduló vasútállomásról, valamint Győr,
Hegyeshalom és Zalaszentiván állomásokról, vonattal, a GYSEV Zrt.
szolgáltatási területén belül szabadon választható útvonalon.
A jegy vásárlója igénybe veheti a céltelepülésen az ÉNYKK Zrt. győri helyi
autóbuszjáratait.
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5. A RKKJ ára:
Egységesen 4.900 Ft, 2 fő részére.
A RKKJ az érvényesség napján az adott célállomásra, bármely menetrendszerinti
személyvonattal történő utazásra érvényes, 2 fő együttes utazása esetén. A kombinált jegy az
InterCity pót- és helyjegyet nem tartalmazza, InterCity vonat igénybevétele esetén azt külön
meg kell váltani a vasúti menetjegypénztárban. A jegy ugyanakkor mentesít a gyorsvonati
pótjegy megváltása alól.
6. A RKKJ felhasználhatósága:
A RKKJ vasúton egyszeri menettérti utazásra használható a jegyen feltüntetett célállomásra és
érvénytartamon belül. A jegy bármely GYSEV vonali kiindulási állomásról az utas által
megválasztott három célállomás (Győr, Sopron, Szombathely) egyikére érvényes, 2 fő együttes
utazása esetén. A jegyre mindkét utas nevét fel kell vezetni, a jogosultságot pedig fényképes
igazolvány felmutattatásával ellenőrizni. A jegyre a kiindulási állomást is fel kell írni.
Az utasok a menetrendi csatlakozások, vagy saját elhatározásuk alapján kerülő útirányon is
utazhatnak, de kizárólag a GYSEV Zrt. vasútvonalain. Az utazás irányából azonban
megállapíthatónak kell lennie annak, hogy oda úton a célállomás, visszaúton pedig a kiindulási
állomás valóban elérhető.
Irányonként az igénybe vehető vonatok száma legfeljebb három darab. Az utazás ennek
figyelembevételével megszakítható.
A jegy érvénytartama minden esetben egy naptári nap, de az ugyanazon vonaton az érvényesség
napján megkezdett utazás a vonat célállomásáig befejezhető. A régiós kirándulójeggyel csak a
hivatásforgalmi időszakon kívül lehet utazni, így az
•
•

hétfőtől péntekig csak 9 órától
hétvégén és ünnepnapokon pedig egész nap igénybe vehető.

A RKKJ az érvényesség napján korlátlan számú utazásra jogosít az ÉNYKK Zrt. adott
céltelepülésen (Győr, Sopron vagy Szombathely) közlekedő helyi, menetrendszerinti
autóbuszjáratain.
7. Általános szabályok
7.1. A Felek közös jegyeik gyártását és utángyártását csak a másik fél hozzájárulásával
végezhetik.
7.2. A Felek határozzák meg a menetjegyek formátumát, tartalmát, valamint a
nyomtatásnál és a kitöltésnél használt egyéb jeleket és karaktereket.
7.3. A jegyen meg kell jelölni:
- a kombinált jegyet kiadó társaságokat, főbb adataikat
- útvonalat, viszonylatot
- a menetdíjat, ÁFA tartalmat
- a jegy érvénytartamát
- az utazási feltételek kivonatát
- a jegy sorszámát
- a jegy nevét
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-

nyugta feliratot
a szolgáltatástartalmat

8. Értékesítés
8.1. A kombinált jegyeket a jegykiadással rendelkező GYSEV vasútállomások mellett az
alábbi helyszíneken értékesítik:
Értékesítési
hely

Cím

Telefonszám

Nyitva tartás

Győr

ÉNYKK Utazási Iroda 9022
Győr, Árpád u. 51/b.

96/317-133,
96/525-017

Hétfő-péntek: 8:00-16:20

8.2. A RKKJ értékesítésekor az azt kiadók az értékesítés napjának megjelölésével
garantálják, hogy a kombinált jegy megfelel a nyugtára vonatkozó jogszabályi
előírásoknak.
8.3. A RKKJ értékesítésekor az utas kérésére számlát kell kiállítani a kiadó közlekedési
társaság nevében.
8.4. A RKKJ névre szóló, nem átruházható, vissza nem téríthető.

