Határozati javaslat melléklete
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
az autóbusszal történő, valamint a kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi
személyszállítási szolgáltatásról
VI. számú módosítása
amely létrejött egyrészről
Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Képviseli: Dr. Papp László polgármester
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-15461009-00000000
Adószáma: 15735588-2-09
Önkormányzati törzsszáma: 735584,
mint a helyi személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátásért felelőse (a továbbiakban: Ellátásért
felelős)
másrészről
Név: DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Képviseli: Tóth Szabolcs vezérigazgató
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20243050-00000000
Adószáma: 11553849-2-09
Cégjegyzék száma: 09-10-000233,
mint belső szolgáltatónak minősülő Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),
- együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) - között az alábbi helyen és napon, az alábbi
feltételek szerint:
Az Ellátásért felelős és a Szolgáltató Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén az autóbusszal
történő, valamint a kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatás ellátására Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének 443/2021. (IV. 26.) PM
határozata alapján 2021. május 31-én megkötött közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban:
Közszolgáltatási Szerződés) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2022. (VI.
23.) határozata alapján, a Közszolgáltatási Szerződés 8.2.1. pontja figyelembevételével, közös
megegyezéssel 2022. augusztus 1. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1. A Közszolgáltatási Szerződés „IX. Egyéb rendelkezések 9.1. b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„b) a Szolgáltató részéről
ba) a Szerződést érintő ügyekben: Tóth Szabolcs vezérigazgató
e-mail: titkarsag@dkv.hu; tel.: +36 52 502-650
bb) menetrendi ügyekben: Miklós István forgalmi igazgató
e-mail: forgalom@dkv.hu; tel.: +36 52 502-650
bc) gazdasági és pénzügyi ügyekben: Kaskötő János gazdasági igazgató
e-mail: kaskoto.janos@dkv.hu; tel.: +36 52 502-650
bd) innovációs és szolgáltatásfejlesztési ügyekben: Mátyus László innovációs és
szolgáltatásfejlesztési igazgató
e-mail: matyus.laszlo@dkv.hu ; tel.: +36 52 502-650
be) a szolgáltatás minőségét érintő ügyekben: Fehér Attila minőségellenőrzési vezető
e-mail: feher.attila@dkv.hu; tel.: +36 30 743-1290”

2. A Közszolgáltatási Szerződés „Közszolgáltatási díjak, pótdíjak és díjalkalmazási feltételek” című 5.
számú melléklete helyébe a jelen szerződés-módosítás melléklete lép.
3. A Felek megállapítják, hogy a Közszolgáltatási Szerződés jelen módosítással nem érintett egyéb
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban kerül aláírásra, amelynek 2 példánya az Ellátásért
felelőst, 2 példánya a Szolgáltatót illeti meg.
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés-módosítást értelmezően elolvasták,
megismerték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Debrecen, 2022. ………….

Debrecen, 2022. ………….

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ellátásért felelős
képviseletében

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Szolgáltató
képviseletében

……………………………
Dr. Papp László
polgármester

………………………….
Tóth Szabolcs
vezérigazgató

VI. számú módosítás melléklete
„Közszolgáltatási Szerződés 5. számú melléklete
Debrecen városban a helyi autóbusszal, trolibusszal és villamossal végzett menetrend
szerinti személyszállítás közszolgáltatás díjai megállapításának szabályai, a közszolgáltatási
díjak, pótdíjak és díjalkalmazási feltételek
I. Általános rendelkezések
1. Az Ellátásért Felelős a Szolgáltató erre irányuló kérelme alapján állapítja meg a Szolgáltató által
üzemeltetett autóbusszal, villamossal és trolibusszal végzett menetrend szerinti utazásra jogosító
bérletszelvény, valamint napijegy díját, továbbá az egyszeri, átszállás nélküli, menetrendszerinti
utazásra jogosító egységes menetjegy árát.
2. A kombinált bérletszelvény - a félhavi bérletszelvény kivételével - a naptári hónap, a negyedév,
vagy az év első napjától, illetve időszakon belüli vásárlás esetén a vásárlás időpontjától, az adott
időszakot, illetve időpontot követő hónap 5-én üzemzárásig érvényes.
3. A félhavi bérletszelvény az adott hónapban 6-án üzemkezdettől 20-án üzemzárásig, illetve 21én üzemkezdettől a következő hónap 5-én üzemzárásig érvényes.
4. A Szolgáltató köteles a tömegközlekedési járművek használatához az utazási feltételeket
meghatározni, melyet köteles a járműveken kifüggeszteni.
5. A jelen mellékletben meghatározott helyi autóbusszal, villamossal és trolibusszal végzett helyi
személyszállítási közszolgáltatási díjak, kezelési költségek az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák.
6. A Szolgáltató az általános forgalmi adót is tartalmazó díjat legkésőbb a díj hatálybalépésével
egyidejűleg köteles közzétenni.
7. A menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásban igénybe vehető kedvezmények
körét - a kisgyermekes bérlet kivételével -, valamint a díjmentes utazásra való jogosultság feltételeit
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet) tartalmazza.
8. Kisgyermekes bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint
debreceni lakcímmel rendelkező személy, aki gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), vagy
gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.
9. A kisgyermekes bérletre való jogosultságot a 8. pontban felsorolt juttatásokról, és a juttatások
folyósításának várható időtartamáról a kifizetőhelytől kapott eredeti körbélyegzővel és aláírással
ellátott igazolás, vagy megállapító határozat bemutatásával lehet igazolni, mely nem lehet 6
hónapnál régebbi. A Szolgáltató által kijelölt helyeken a jogosultak számára „kisgyermekes”
bérletigazolványt állítanak ki, amelynek érvényessége egy évig, de legfeljebb a juttatás
folyósításának időtartamáig tart. Az igazolvány a lejáratkor a jogosultság fennállása esetén
meghosszabbítható, amelyhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges. A meghosszabbított
érvényesség is egy évig, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig terjedhet.
10. A kisgyermekes bérletigazolvány annak lejárata után, ha az ahhoz használt kisgyermekes
bérletszelvény érvényességének kezdőnapja a bérletigazolvány lejárati dátumánál korábbi, vagy
legfeljebb azzal azonos, a bérletszelvény érvényességének végéig még jogszerűen használható.

II. Értelmező rendelkezések
A jelen Szerződés alkalmazásában:
a) Helyi személyszállítás: Debrecen város közigazgatási határán belül - helyi díjszabás alapján végzett menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítás, amely jelen közszolgáltatási
szerződés alapján végezhető.
b) Menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: a Személyszállítási Törvény 2. § 24.
pontjában meghatározott szolgáltatás.
c) Vonaljegy: a Szolgáltató által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon egyszeri, átszállás
nélküli utazásra jogosító értékszelvény.
d) 1 órás jegy: olyan elektronikusan (mobiltelefonon keresztül) váltható jegy, mely a Szolgáltató
által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon érvényes, az érvényességi időn belül tetszőleges
számú átszállási lehetőséggel. Érvényességi ideje az első érvényesítés időpontjától számított 60.
perc vége.
e) Tömbjegy: 11 db vonaljegyet tartalmaz. Érvényessége azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel.
f) 1 napos jegy: érvényes a Szolgáltató menetrend szerinti járatain - az autóbusz vonalak teljes
hosszán - a Szolgáltató által feltüntetett napon (üzemkezdettől üzemzárásig) korlátlan számú
utazásra. Az 1 napos jegy a vonatkozó jogszabályok alapján az arra jogosult szervezetek által
kiállított érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmánnyal, vagy arcképes
utazási igazolvánnyal együtt jogosít utazásra.
g) 3 napos jegy: érvényes a Szolgáltató menetrend szerinti járatain - az autóbusz vonalak teljes
hosszán - a szolgáltatók által feltüntetett kezdőnap üzemkezdetétől a lejárati nap üzemzárásáig
(összesen 3 naptári napig) korlátlan számú utazásra. A 3 napos jegy a vonatkozó jogszabályok
alapján az arra jogosult szervezetek által kiállított érvényes, a személyazonosság igazolására
alkalmas arcképes okmánnyal, vagy arcképes utazási igazolvánnyal együtt jogosít utazásra.
h) 7 napos jegy: érvényes a Szolgáltató menetrend szerinti járatain - az autóbusz vonalak teljes
hosszán - a Szolgáltató által feltüntetett kezdőnap üzemkezdetétől a lejárati nap üzemzárásáig
(összesen 7 naptári napig), korlátlan számú utazásra. A 7 napos jegy a vonatkozó jogszabályok
alapján arra jogosult szervezetek által kiállított érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas
arcképes okmánnyal, vagy arcképes utazási igazolvánnyal együtt jogosít utazásra.
i) Családi jegy: a Szolgáltató által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon – az autóbusz
vonalak teljes hosszán az értékszelvény kibocsátója által feltüntetett kezdőnap üzemkezdettől az azt
követő második naptári nap üzemzárásáig (összesen 3 naptári napig) történő utazáskor az együtt
utazókat korlátlan számú utazásra jogosító értékszelvény. A családi jegy igénybevételére, annak
érvényességi ideje alatt legfeljebb két nagykorú személy kíséretével maximálisan 7 fő jogosult úgy,
hogy az együtt utazók között legalább egy kiskorú személy van, és mindegyikük ugyanazon a
járművön utazik.
j) Csoportos diákjegy: a Szolgáltató által kijelölt helyeken kiállított és az általa közlekedtetett
menetrend szerinti járatokon az autóbusz vonalak teljes hosszán az értékszelvény kibocsátója által
feltüntetett naptári nap üzemkezdettől ugyanazon nap üzemzárásig történő utazáskor az együtt
utazókat korlátlan számú utazásra jogosító értékszelvény. A csoportos diákjegy igénybevételével,
annak érvényességi ideje alatt 10 főnként egy nagykorú személy kíséretével, a kísérőkön felül
minimum 10 tanuló, ugyanazon a járművön, együttesen történő utazásra jogosult. A tanulóknak az
utazás ideje alatt a diákigazolványukat a jegyen kívül maguknál kell tartani.
k) Kiscsoportos jegy: érvényes a Szolgáltató menetrend szerinti járatain a vásárláskor feltüntetett
napon (üzemkezdettől üzemzárásig) korlátlan számú utazásra villamoson, trolibuszon, autóbuszon
a vonalak teljes hosszán. A kiscsoportos jegyet legfeljebb 5 fő együtt, egy járművön történő
utazásnál veheti igénybe.
l) Arcképes bérletigazolvány: a Szolgáltató által kiállított, fényképpel ellátott utazási igazolvány,
amely tulajdonosát az adott időszakra érvényes bérletszelvénnyel együtt a Szolgáltató által
közlekedtetett menetrend szerinti járatokon, érvényességi időtartamukon belül korlátlan számú
utazásra jogosítja.
m) Arckép nélküli bérletigazolvány: a Szolgáltató által kiállított, fényképpel el nem látott olyan
utazási igazolvány, amely felmutatóját az adott időszakra érvényes bérletszelvénnyel együtt a
Szolgáltató által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon, érvényességi időtartamán belül
korlátlan számú utazásra jogosítja.
n) Bérletszelvény: az érvényességi időtartamon belül a Szolgáltató által közlekedtetett menetrend

szerinti járatokon a Szolgáltató, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján arra jogosult szervezetek
által kiállított, érvényes arcképes utazási igazolvánnyal együtt utazásra jogosító értékszelvény.
o) Kisgyermekes bérlet: gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) vagy gyermeknevelési
támogatás (GYET) folyósításában részesülő, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint
debreceni lakcímmel rendelkező személy által igényelhető bérletszelvény.
p) Kiegészítő bérletszelvény: az érvényességi időtartamon belül a Szolgáltató által közlekedtetett
menetrend szerinti járatokon utazásra jogosító értékszelvény, melynek használatára az jogosult, aki
rendelkezik olyan, a Volánbusz Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. által kiadott érvényes, legalább havi
helyközi bérletszelvénnyel, melynek induló vagy célállomása Debrecen. Ezen bérletszelvény csak
a Volánbusz Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. által kiadott a kiegészítő bérletszelvénnyel megegyező
típusú és azonos időszakra vonatkozó bérletszelvénnyel, valamint az arra jogosító igazolvánnyal
együtt érvényes.
III. A helyi utazásért fizetendő díjak
1. A helyi autóbusszal, villamossal és trolibusszal végzett utazásért fizetendő díjakat a jelen
melléklet tartalmazza.
2. A Szolgáltató az egy hónapnál hosszabb időszakra érvényes bérletszelvények díját a jelen
mellékletben meghatározott díjak figyelembe vételével, maximum az egy hónapra érvényes díj, és
a bérletszelvény érvényességi időtartama hosszának többszörözésével állapíthatja meg.
3. Azok a teljes havi és félhavi bérletszelvények, melyeknek érdemi adatot tartalmazó része nem
hiányzik, valamint sorszáma azonosításra alkalmas állapotban van, az érvényességük kezdetéig
teljes értéken válthatók vissza. Azok a teljes havi bérletszelvények, melyeknek érdemi adatot
tartalmazó része nem hiányzik, valamint sorszáma azonosításra alkalmas állapotban van, a tárgyhó
15-én pénztárzárásig 50%-os értéken visszaválthatók. A visszaváltás kezelési költsége 197,Ft+ÁFA.
4. A papír alapú bérletigazolványok díja a kiállítási költséggel együtt, illetve a bérletigazolványok
és az arcképes igazolvány használatához kötött értékszelvények kicserélési díja 197,-Ft+ÁFA.
Amennyiben a jogosult adataiban változás következik be, illetve bérletigazolványa vagy arcképes
igazolvány használatához kötött értékszelvénye megrongálódott, köteles az(oka)t e pontban
meghatározott kicserélési díj ellenében kicseréltetni. Az arcképes igazolvány használatához kötött
értékszelvények cseréjére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a kicserélni kívánt
értékszelvény érdemi adatot tartalmazó része nem hiányzik, valamint sorszáma azonosításra
alkalmas állapotban van, továbbá a csere az eredetivel megegyező paraméterekkel (érvényességi
intervallum, típus) történik.
5. A nyugdíjas és kisgyermekes bérletigazolványok érvényessége a jogosultság igazolása esetén két
alkalommal hosszabbítható. A hosszabbítás kezelési költsége 197,-Ft+ÁFA.
6. A kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes menetjegy díjával, a vakvezető kutya, a vakvezető
kutya képzésben részt vevő kutya és a rendőrségi kutya kivételével, melyek szállítása díjtalan.
7. A helyi autóbusszal, villamossal és trolibusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
eszközökön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm-t, vagy 1 db 200x20x20 cm-t meg nem
haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1
db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. A
felsoroltaktól eltérő méretű, illetve több darab nem szállítható.
IV. Pótdíjak
1. A jelen mellékletben megállapított, az utazásért fizetendő díjon felül pótdíjat köteles fizetni, aki
a) érvényes menetjegy, napi jegy nélkül kísérli meg az utazást,
b) érvényes arcképes, vagy arckép nélküli utazási igazolvány, diákigazolvány és/vagy
bérletszelvény nélkül kísérli meg az utazást,

c) valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
d) olyan bérletszelvénnyel kísérli meg az utazást, amelyre az arcképes utazási igazolvány,
vagy a diákigazolvány száma nincs tintával, olvashatóan, javítás mentesen rávezetve,
e) a jelen melléklet I. 4. pontja alapján készített utazási feltételeket megszegi,
f) külön érvényes menetjegy nélkül szállítja a III. 5. pontba tartozókat,
g) aki a III. 6. pontban foglaltakat megszegi,
h) utasként, vagy az általa szállított poggyász, élő állat bepiszkítja a járművet,
i) hamisított jeggyel, bérlettel, illetve utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást.
2. Aki az 1. pont a)-i) alpontjaiban foglaltakat megszegi, pótdíjat köteles fizetni, melynek mértékét
a jelen melléklet pótdíjak összegéről szóló VI. fejezete tartalmazza.
3. A jelen melléklet pótdíjak összegéről szóló fejezet 1. pontjában meghatározott pótdíj 10%-át
köteles megfizetni a helyszínen az, aki az 1. pont d) alpontjában foglaltakat megvalósítja.
Ellenőrzéskor a bérletszelvényt az ellenőr a helyszínen érvényesíti. Aki a pótdíjat a helyszínen nem
egyenlíti ki, köteles 5 munkanapon belül Szolgáltató által kijelölt helyen a pótdíjak összegéről szóló
fejezet 2. pontjában meghatározott pótdíj 10%-át megfizetni.
4. Aki az ellenőrzés idején rendelkezik érvényes bérlettel, vagy utazási igazolvánnyal, de azt az
ellenőrzéskor nem tudja felmutatni, mentesül a pótdíj megfizetése alól, amennyiben azt az
ellenőrzést követő 5 munkanapon belül a Szolgáltató által kijelölt helyen bemutatja és a pótdíjak
összegéről szóló fejezet 2. pontjában meghatározott pótdíj 10%-át megfizeti.
V. A helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás
- autóbusz, villamos, trolibusz járatokon 2022. augusztus 1. napjától fizetendő díjai
1. Menetjegy díja:
a) elővételben vásárolva:
b) járművön vásárolva:
c) egy órás mobiljegy:
d.) mobiljegy:

315,- Ft + ÁFA
394,- Ft + ÁFA
346,- Ft + ÁFA
299,- Ft + ÁFA

2. Tömbjegy díja:

3.150,- Ft + ÁFA

3. Kombinált jegy díja:
a) 1 napos jegy:
b) 3 napos jegy:
c) 7 napos jegy:
4. Csoportos jegy:

945,- Ft + ÁFA
1.969,- Ft + ÁFA
2.520,- Ft + ÁFA
394,- Ft/fő + ÁFA

5. Kiscsoportos jegy:

1.811,- Ft + ÁFA

6. Családi jegy:

2.047,- Ft + ÁFA

7. Arcképes és arcképnélküli utazási igazolvánnyal,
diákigazolvánnyal együttesen érvényes bérletszelvény díja
a) arcképes, kombinált összvonalas bérletszelvény díja
aa) egy évre:
ab) egész hónapra papír alapú:
egész hónapra elektronikus:
ac) fél hónapra elektronikus:
b) tanuló havi kombinált bérletszelvény díja papír alapú:
tanuló havi kombinált bérletszelvény díja elektronikus:
c) nyugdíjas havi kombinált bérletszelvény díja papír alapú:
nyugdíjas havi kombinált bérletszelvény díja elektronikus:

58.268,- Ft + ÁFA
5.906,- Ft + ÁFA
5.709,-Ft + ÁFA
3.701,- Ft + ÁFA
3.465,- Ft + ÁFA
3.307,- Ft + ÁFA
3.465,- Ft + ÁFA
3.307,- Ft + ÁFA

d) kisgyermekes havi bérletszelvény díja elektronikus:
e) arckép nélküli kombinált, összvonalas havi bérletszelvény díja:

3.299,- Ft + ÁFA
17.717,- Ft + ÁFA

8. Arcképes utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal együttesen
érvényes kiegészítő bérletszelvény havi díja
a) tanuló havi kiegészítő kombinált bérletszelvény díja papír alapú:
tanuló havi kiegészítő kombinált bérletszelvény díja elektronikus:
b) kombinált általános kiegészítő bérletszelvény díja papír alapú:
kombinált általános kiegészítő bérletszelvény díja elektronikus:

3.150,- Ft + ÁFA
2.992,- Ft + ÁFA
4.173,- Ft + ÁFA
4.016,- Ft + ÁFA“

VI. A pótdíjak összege
1. Helyszínen vagy az azt követő 3 munkanapon belül történő kiegyenlítés esetén:
2. 15 naptári napon belüli kiegyenlítés esetén:
3. 16. és 60. naptári nap közötti kiegyenlítés esetén:
4. 60. naptári napot meghaladó teljesítés esetén:

4.000,- Ft
5.000,- Ft
15.000,- Ft
20.000,- Ft”

