Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó
menetrendi naptár 2016/2017. évi menetrendi időszakra
A nyári időszámítás 2017. március 26-tól október 29-ig
a téli időszámítás 2017. március 26-ig és október 29-től érvényes.

A vastagon szedett számok a munkaszüneti napokat (vasárnapokat), a dőlt betűs,
számok a szabadnapokat (szombatokat) jelölik.
NYÁRI MENETREND
Érvényes: 2017. június 16-tól augusztus 31-ig
TÉLI MENETREND
Érvényes: 2016. december 11-től 2017. június 15-ig és 2017. szeptember 1-től
A tanév rendjére vonatkozó tájékoztatás a menetrend 72. oldalán található.
Az ÉMKK Zrt. a menetrend változtatás jogát fenntartja.

NYÍREGYHÁZA
HELYI
AUTÓBUSZJÁRATOK

MENETRENDJE

ÉRVÉNYES:
2017. JANUÁR 1-TŐL

Információ: www.emkk.hu
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KIVONAT
NYÍREGYHÁZA HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIRA VONATKOZÓ
UTAZÁSI FELTÉTELEKBŐL ÉS DÍJSZABÁSBÓL
I. Általános tudnivalók
11. Az autóbuszjáratokon - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat.
a)
Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt.
b)
6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel
utazhat. 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő
gyermekhez legalább 1 fő kísérőt kell biztosítani. A kísérővel utazó
gyermek és a magatehetetlen személyek autóbuszba való elhelyezéséről,
valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő(k)nek kell gondoskodni.
12. Az utas és az ÉMKK Zrt. között a személyszállítási szerződés azzal jön létre,
hogy az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő
autóbuszra.
13. Az utazásból kizárható (lakott területen, vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános
helyen):
a) az ittas személy
b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van
c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg.
14. A helyi járatok érvényes utazási igazolvánnyal vehetők igénybe. A
menetjegyeket - beleértve az autóbuszvezetőnél váltott menetjegyet is közvetlenül az utazás megkezdésekor az utasnak kell az autóbuszban felszerelt
jegyérvényesítő készülékkel érvényesítenie. Az autóbuszvezetőnél váltott
menetjegyet csak azon a járaton szabad felhasználni, amelyiken vásárolták. A
megváltott, illetve kezelt, kezeltetett utazási igazolványt az utazás tartama alatt
meg kell őrizni.
15. Felszálláskor az autóbuszvezetőnek, ellenőrzéskor az ellenőrnek az utazási
igazolványt - felhívás nélkül - fel kell mutatni, vagy át kell adni. Az az utazási
igazolvány, mely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné
vált, illetve az adatait illetéktelenül megváltoztatták, utazásra érvénytelen.
16. A menetjegyeket az utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Az utazás
megkezdése után másnak használatra átadott, illetve jogosulatlanul használt
utazási igazolványok érvénytelenek.
17. Utasok felszállása a jármű első ajtajánál történik, leszállása a második,
illetve a hátsó ajtóknál.
Az utasnak leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre
szolgáló jelző berendezés használatával jeleznie kell.
A leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a Volán
nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor a járat utasainak
az autóbuszt el kell hagyniuk.
18. A helyi autóbuszjáratokon dohányozni nem szabad.
19. Helyi autóbuszjáraton kézipoggyásznak minősül az az egy személy által is
könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és egyik irányba sem
terjedelmes tárgy, amelyet az utas az autóbuszba magával visz.
Kézipoggyászként az autóbuszba egy utas csak 1 db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg
facsemetét, 1 db gyermekkocsit, 1 db legfeljebb 5 kg töltetsúlyú propán-bután
gázpalackot vihet magával.
10. Kézipoggyászként nem szállítható: olyan tárgy, amely az utasoknak
kényelmetlenséget okozhat, szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés
tiltja, a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. Nem szabad továbbá
töltött lőfegyvert, tűz- és robbanásveszélyes anyagot az autóbuszba bevinni. A
kézipoggyász őrzése az utas feladata.
11. Aki valamilyen tárgyat, csomagot az autóbuszban felejtett, vagy elvesztett, a
járat végállomásán lévő forgalomirányító helyen érdeklődhet utána. A talált
tárgyat – a megfelelő azonosítás után – visszaszolgáltatjuk.
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II. DÍJSZABÁS
Utazási kedvezmények a menetrend szerinti helyi közlekedésben a
85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet alapján
DÍJMENTESEN UTAZHATNAK
Kedvezményezettek
Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6
éves korig
65 évnél idősebb magyar és EU tagállam
állampolgára
65 évnél idősebb magyar nyugellátású
külföldi

Kedvezmények igazolása
Személyi igazolvány, vagy bármely más
személyazonosításra alkalmas okmány
Nyugdíjfolyósító szerv igazolása és
bármely más személyazonosításra
alkalmas okmány
Névre szóló „Magyar igazolvány” illetve
„Magyar hozzátartozói igazolvány”

A 2001. évi LXII. törvény (a
továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó
65 évnél idősebb külföldi állampolgár és
65. életévét betöltött hozzátartozója.
65 évnél idősebb külföldi nemzetközi
szerződés alapján
65 évnél idősebb menekült

Személyazonosításra alkalmas okmány
A Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal által kiállított igazolás alapján
Vakok személyi járadékának igazolása,
vagy Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetségének arcképes
igazolványa
Siketek és Nagyothallók Országos
szövetségének arcképes igazolványa
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rend. 3. sz.
melléklete a súlyos fogyatékosság
igazolásáról vagy a Magyar
Államkincstár igazolása a megemelt
összegű családi pótlékról.
A jogosult személy igazolása alapján, a
kísérőnek nem kell semmilyen okmány.
CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A
KEDVEZMÉNY
Hadigondozási igazolvány és személyi
igazolvány
Hadigondozási igazolványban az
Országos Szakértői Intézet
szakvéleménye alapján rögzítésre kerül a
kísérő szükségessége
Személyi igazolvány és jogosultságot
megalapozó okmány

Vak személy

Hallássérült személy
A magasabb összegű családi pótlékban
részesülő személy, valamint az 1998. évi
XXVI. Törvény szerint súlyosan
fogyatékos személy
Az előző 3 pontban felsorolt személyek
(vakok, siketek, súlyosan fogyatékosok,
magasabb összegű családi pótlékban
részesülők) 1 fő kísérője.
Hadirokkant, hadiözvegy
Hadirokkant kísérője

Legalább 75 %-os rokkant hadirokkant
családtagja

TANULÓBÉRLETTEL UTAZHATNAK
Kedvezményezettek
Nappali és esti tagozatos hallgató, tanuló
6 éven felüli óvodás

Kedvezmények igazolása
Érvényes diákigazolvány.
Az óvoda igazolása alapján részére a
szolgáltató által kiállított igazolvány
„Magyar Igazolvány” és „Magyar
hozzátartozói igazolvány” e célra
rendszeresített melléklete
Az érintett államokban kibocsátott
diákigazolvány, nemzetközi
diákigazolvány, 16 éven aluli külföldi
gyermek esetében útlevél vagy személyi
igazolvány

A Szátv. hatálya alá tartozó nappali és
esti tagozatos tanuló, hallgató
AZ EU, EGT tagállam állampolgára, aki
ezen államok nappali és esti oktatásában
részt vevő tanulója, hallgatója
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NYUGDÍJAS BÉRLETTEL UTAZHATNAK
Kedvezményezettek
Kedvezmények igazolása
A 65. életévét be nem töltött saját jogú
nyugellátásban részesülő és az azzal
azonos elbírálás alá eső személyek
(1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának f.
pontja alapján)
Hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi
nyugdíjban
Árvaellátásban, szülői nyugdíjban,
A nyugdíjat, illetve a járadékot folyósító
baleseti hozzátartozói nyugellátásban)
szerv által kiadott igazolvány, igazolás
részesülő személy
(pl. Ellátottak utazási utalványa) és
Az özvegyi járadékban, növelt összegű
személyi igazolvány
özvegyi járadékban részesülő személy
A gyám és gyámolt személyek, valamint
Rendszeres szociális járadékban
gondnok és gondnokolt személyek
részesülő személy
életkortól függetlenül, megosztva
Rokkantsági járadékban részesülő
használhatják a GY, GYÁM és GO
személy (ha rendelkezik nyugdíjasok
utazási utalványokat, így nyugdíjas
utazási utalványával)
bérletigazolványt a gyám és gyámolt
Nemzeti gondozási díjban, illetve a
személy, gondnok és gondnokolt
nemzeti helytállási pótlékban részesülő
személy egyaránt kiválthat
személy
Külföldről hazatelepült magyar
állampolgár, aki külföldről részesül
nyugellátásban
Nyugdíjsegélyben részesülő egyházi
személy
Gyám és gyámolt személy, valamint
gondnok és gondnokolt személy
Az előzőekben felsorolt házastársa, ha az A nyugdíjas, illetve rokkantsági
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
járadékos igazolványának, igazolásának
és a házastárs (élettárs) személyi
igazolványának felmutatásával igazolja.
Az a személy aki a helyi önkormányzat
Lakóhely szerinti illetékes jegyző
által rendszeresen folyósított szociális
igazolása
segélyben részesül, ha munkaviszonyban
nem áll
Rokkantsági járadékos (ha ellátottak
Lakóhely szerinti illetékes jegyző
utazási utalványával NEM
igazolása
RENDELKEZIK)
A 2013. MÁRCIUS 1-TŐL ÉRVÉNYES VITELDÍJAK (AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK)

MENETJEGY:
Elővételben váltott menetjegy ára (db)
260 Ft
Kedvezményes menetjegy munkanapokon (db)
235 Ft
(A kedvezményes menetjegy munkanapokon a 8.00 óra után megkezdett
és 13.00 óráig befejezett utazásra lehet felhasználni. A kedvezmények csak
előre váltott menetjeggyel vehető igénybe.)
Az autóbuszvezetőnél váltott belterületi menetjegy ára (db)
340 Ft
külterületi menetjegy ára (db)
390 Ft
Napi jegy ára (db)
napi jegy (belterületi)
1300 Ft
külterületi napijegy
1950 Ft
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BÉRLETJEGYEK ÁRAI:
Belterületi

Külterületi
Arcképes heti bérletjegyek
Összvonalas
2160 Ft Egyvonalas
1890 Ft
Összvonalas
2760 Ft
A heti bérletjegyek a keletbélyegzést követő 6. nap 24. órájáig érvényesek
Arcképes havi egyvonalas bérletjegyek
egész hónapra (db)
5670 Ft

egész hónapra (db)

16-án üzemkezdettől,
a tárgyhót követő 5- én
24 óráig érvényes félhavi
Arcképes havi összvonalas bérletjegyek
6480 Ft egész hónapra (db)

8280 Ft

16-án üzemkezdettől,
a tárgyhót követő 5- én
24 óráig érvényes félhavi

5520 Ft

16-án üzemkezdettől,
a tárgyhót követő 5-én
24 óráig érvényes félhavi
4320 Ft
Tanuló és nyugdíjas havi bérletjegy
Összvonalas
2580 Ft Összvonalas

3780 Ft

3350 Ft

A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával. Díjtalanul szállíthatók
a segítő- (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet), a rendőrségi-, valamint a vám- és
pénzügyőrségi szolgálati kutyák. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján
elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az alábbi – a menetrendben a H betűvel és vastagon szedett számmal jelölt – vonalak
teljes hosszára csak külterületi összvonalas bérletjegy érvényes.
H 31, H 31Y-X , H 32, H 33, H 35, H 40, H 40L
Az így jelölt vonalakon az Autóbuszállomástól a külterületi szakaszhatárig belterületi
bérletjegyeket, a külterületi szakaszhatártól a külső végállomásig külterületi
egyvonalas bérletjegyet is lehet váltani.
A társaságunk által üzemeltetett autóbuszok utasai az utasbiztosítási szerződés
feltételei szerint biztosítva vannak.
A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves bérlet is váltható (melynek ára
a havi bérlet árának háromszorosa).
A helyközi bérletjegy a helyi járatokra nem érvényes.
A távolsági és helyközi járatokon a helyi utazásra váltott menetjegy és bérletjegy nem
érvényes.
Amennyiben Ön súlyosan mozgáskorlátozott, vagy kerekesszékkel, illetve
gyerekkocsival kíván helyi járaton utazni, utazása megkönnyítése érdekében
utazási szándékát lehetőleg 1 órával azt megelőzően szíveskedjen a 42-598-177-es
telefonszámon egyeztetni!
A bérletjegyek érvénytartalma:
A különböző bérletjegyek a naptári hónap, negyedév, első napjától az adott
az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.
A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható és a kezdőnapon 0 órától a
tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig jogosít
utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg.
Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én, a 30 napos bérletek az
érvényesség első napját követő 15. napon pénztárzárásig 50 %-os árban –
145 Ft-os kezelési költség levonása mellett – visszaválthatók (az ÉMKK Zrt.
nyíregyházi telephelyén, a Nyíregyháza Korányi F. u. 12 szám alatt).
A félhavi bérletek 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig
érvényesek.
Az érvényesség kezdete előtt visszaadott bármely fajta bérletjegy árát - 145 Ftos kezelési költség levonása mellett – az ÉMKK Zrt. a vevőnek visszatéríti.
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PÓTDÍJAK
a) 3860 Ft pótdíjat köteles fizetni az,
- aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a
járműbe, ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat
bepiszkítja a járművet,
- aki a kedvezményes áru menetjegyet a kedvezményezett időszakon kívül
használja fel.
b) 5510 Ft pótdíjat köteles fizetni,
- aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli
meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
- olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs
tintával olvashatóan rávezetve,
- kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít.
c) 12120 Ft késedelmi díjat köteles fizetni - a díjon, illetőleg az a.) és b.)
alpontokban meghatározott pótdíjon felül - aki a tartozást 30 napon belül
nem egyenlíti ki.
Amennyiben az utas az ellenőrzés időpontjában érvényes bérlettel rendelkezik, de azt
az ellenőrzésnél felmutatni nem tudja, 5 munkanapon belül az ÉMKK Zrt.
Nyíregyháza Korányi Frigyes u. 12. alatt (a fszt. 1-es és 12-es sz. szobában) az
ellenőri csoportnál történő bemutatás esetén - 740 Ft bérletbemutatási díj
megfizetése mellett - mentesül a pótdíj fizetése alól.
Az itt fel nem sorolt kérdésekben a VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás
utazási feltételei és díjszabása a mérvadó.
Az ÉMKK Zrt. a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja. Aktuális
menetrendünket megtalálják a www.emkk.hu internetes oldalon, vagy érdeklődhetnek
a menetrendi információt adó menetjegy és bérletárusító szolgálati helyeinken.
A MENETRENDI FELVILÁGOSÍTÁST ADÓ ÉS UTAZÁSI
IGAZOLVÁNYOKAT ÁRUSÍTÓ SZOLGÁLATI HELYEINK
NYÍREGYHÁZÁN
Menetrendi és egyéb információt adó szolgálati helyeink:
Telefon:
Információ
42-598-177
Autóbuszállomás Petőfi tér
tel: 42-598-180, fax: 42-598-176
Forgalomirányító helyek
Örökösföld
42-455-035
Állomás tér
42-311-027
Nyíregyháza helyi állomás (Petőfi tér)
42-598-160
Menetjegy és bérletárusító helyeink nyitva tartása:
Autóbuszállomás, Petőfi tér
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig
szombat és munkaszüneti nap
Sóstói úti kórház (szerződéses partner)
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig
szombaton
Bérletigazolványok nem válthatók.
Örökösföld
Nyitva tartás:
naponta
Állomás tér
Nyitva tartás:
naponta
helyi és helyközi bérlet
naponta
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5.30 – 19.00 óráig
6.00 – 18.00 óráig
6.00 – 18.00 óráig
7.00 – 17.00 óráig

6.00 – 18.00 óráig
5.00 – 21.00 óráig
5.00 – 20.00 óráig

