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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A március havi rendes testületi ülésen – a beszámoló a lejárt határidejű határozatokról című 
napirend keretében – adtunk tájékoztatást arról, hogy a testület 156/2010. (XII. 16.) sz. 
határozatában (1. sz. melléklet) foglaltak a 4-es, 19-es, valamint a 8-as és 8/A-s járatokra 
vonatkozóan milyen módon teljesültek. Akkor jeleztük, hogy a 8-as járatok indokolt 
részének az Irinyi – Berek utca rövidített útvonalon történő leközlekedtetésére vonatkozó 
szolgáltatói javaslatot nem lehetett napirendre tűzni, mivel nem állt megfelelő idő az anyag 
egyeztetésére, illetve az tartalmában eltért attól amit a képviselő-testület a döntésében  
megfogalmazott. (A tervezet minimális járateltérítés mellett a hatályos menetrendhez 
képest jelentős járatkivonásra tett javaslatot.) Erre vonatkozóan akkor csatoltuk a Pannon 
Volán Zrt. Vezérigazgatójának írt levél másolatát (2. sz. melléklet), melyben jeleztük a 
további egyeztetés szükségességét, minkét fél részéről elfogadható javaslat kidolgozását. A 
8-as járat vonatkozásában újabb javaslatot nem kaptunk, viszont fentiekre reagálva a 
szolgáltató április elején küldte meg azt az anyagot, melyben megfogalmazta azokat a 
szükséges intézkedéseket, javaslatokat, melyek kiterjednek a közszolgáltatási szerződés 
módosítására, a bevételek növelésére és a költségek csökkentésére. (3. sz. melléklet). 
Fenti területekre vonatkozó javaslatok megvalósításának átfogó célja a szolgáltató 2010. év 
végi 102 M Ft-os, és 2011-re prognosztizált közel 150 M Ft-os veszteségének radikális 
csökkentése, lehetőségek szerinti megszüntetése. 
Ennek érdekében az említett három részterületen szolgáltató az alábbi főbb intézkedések 
megtételét tartja szükségesnek: 
 

1. Közszolgáltatási szerződés módosítása oly módon, hogy Komló Város 
Önkormányzata negyedévente forrást biztosít – a jelenlegi normatív támogatás 
mellett – a szolgáltató által kimutatott várható veszteségekre. Majd az indokolt 
költségek és bevételek különbözetét az éves beszámoló adatai alapján a következő 
évben megtéríti, illetve többlet esetén azt az elszámolásába betudja.  

 
2. A bevételek növelésére szolgáltató javasolja a tarifa emelését, és a bérletstruktúra 

átalakítását, valamint szükségesnek tartja az ellenőrzés hatékonyságának növelését. 
Ezeken túlmenően fontosnak tartja a pótdíjak jelentős mértékű emelését. 

 
3. A költségek csökkentését szolgáltató a magasabb költséggel üzemelő autóbuszok 

átcsoportosításával, a menetteljesítmény jelentős mértékű csökkentésével, illetve az 
értékesítési rendszer megváltoztatásával tartja megvalósíthatónak. 
A menetteljesítmény kivonás módosított bővített változatát a szolgáltató április 
közepén küldte meg. (4. sz. melléklet) 
 

Ebben az éves teljesítménycsökkenés a korábban jelzett 150.900 km helyett már több mint 
193.000 km, mely a 4-es járat kivételével minden autóbusz járatot érint és a 2011. február 
végi, és március 26.- április 3-ig tartó – sofőrök által végzett – utasszámlálás adatain 
alapul. 
A 2. és 3. pontokban foglalt intézkedések 12 hónapra várható hatása szolgáltató számítása 
szerint – azok teljeskörű elfogadása esetén – 53-60 millió forint megtakarítást jelent a 
költségek terén. 



Ez azonban a várható 2011. évi veszteségnek csak kb. 40 %-a, melynek tényleges mértékét 
a módosító javaslatok bevezetési időpontja határozza meg.  
Az eddigiekben ismertetett anyag áttanulmányozását követően a megrendelő és szolgáltató 
között vezetői szintű egyeztetésre került sor.  
A Pannon Volán Zrt. vezérigazgatója kifejtette, hogy a részükről megküldött intézkedési 
tervcsomag a tulajdonos MNV Zrt. elvárásait tükrözi, és a társaság március 18-i 
közgyűlése is a szerződő féllel való egyeztetést és konkrét javaslatok, intézkedések 
megtételét írta elő a menedzsment számára. 
Az önkormányzat részéről állásfoglalásunk az, hogy a jelenlegi normatív finanszírozási 
rendszer a Komló nagyságrendű városok helyi tömegközlekedésének működtetéséhez csak 
igen kismértékű támogatást biztosít. Az önkormányzatok többsége – így Komló is – a jelen 
költségvetési helyzetben képtelen a működés során keletkező veszteség fentiekben 
részletezett várható mértékű finanszírozására. 
Szükségesnek látjuk a finanszírozási rendszer átdolgozását, a vidéki helyi autóbusz-
közlekedés nagyobb arányú támogatását, mely javaslatot a Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetségének megküldtük a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 
szóló rendelettervezet véleményezési szakaszában. (5. sz. melléklet) 
Korábban testületi döntés született arról, – mellyel az egyeztetés során a szolgáltató 
képviselője is egyetértett - hogy teljes komlói viszonylatban szükséges egy alapos, az utazó 
közönség, a foglalkoztató cégek és oktatási intézmények igényeihez igazodó, az utazói 
szokásokat feltérképező, tényleges szükségletet tükröző tanulmány elkészítése, mely 
alapjául szolgál egy optimális menetrend megszerkesztéséhez. Ez lehetőséget adhat olyan 
menetteljesítmény indokolt kivonására, mely kimutathatóan többletként jelenik meg a 
jelenlegi rendszerben. A felek véleménye szerint ezt a lakosság és az említett szervezetek is 
elfogadnák tekintettel arra, hogy a felmérés és a tanulmány készítése az ő bevonásukkal 
történne. Az átfogó tanulmány költsége 5 M Ft nagyságrendű, mely az önkormányzat 
költségvetési helyzetében jelenleg részünkről nem kezelhető. A szolgáltató jelezte, hogy 
mivel a készítendő anyag alapján történő járatkivonás és az abból adódó megtakarítás 
szolgáltató elemi érdeke, így hajlandó arra, hogy esetleges felkérés esetén a tanulmányhoz 
szükséges forrást biztosítsák.  
Mivel a szolgáltatónak a működtetés során már eddig is jelentős vesztesége keletkezett és a 
tanulmány elkészítése, illetve az abból adódó járatkivonás hatása csak jóval később 
jelentkezik, javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a szolgáltató részéről 
javaslat benyújtását a szakmai szempontból legindokoltabb járatkivonásra, éves szinten 
10.000 km nagyságrendig. Ez az éves futásteljesítménynek nem éri el az 1 %-át, így 
jegyzői hatáskörben jóváhagyása és bevezetése rövid időn belül megtörténhet.  
 
A fentieken túl egyetértünk a buszokon való ellenőrzés hatékonyabbá tételével, a bérletek 
hamisításának csökkentése érdekében tett intézkedésekkel. Felhívtuk szolgáltató figyelmét, 
hogy a buszok átcsoportosítása kapcsán vegye figyelembe a közszolgáltatási szerződésben 
– a buszok átlagéletkorára vonatkozó – vállalt kötelezettségét. 
A tarifaemelés bevezetésére álláspontunk szerint akkor kell visszatérni, ha már látható, 
hogy a tanulmány alapján bevezetett új menetrend és ebből adódó járatkivonás mekkora 
megtakarítást jelent.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalása alapján a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el. 



 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével - 
megtárgyalta az autóbusszal végezett helyi személyszállítási közszolgáltatás 
veszteségfinanszírozása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület a szolgáltató által benyújtott, és az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti anyagban foglaltakat – az ellenőrzés hatékonyabbá tételére és a 
bérletek hamisítása érdekében tett intézkedésekre vonatkozó javaslatai kivételével – 
nem fogadja el.  

 
2. A képviselő-testület szükségesnek tartja egy átfogó, a tényleges igényekhez és 

utazási szokásokhoz igazodó új járat- és menetrend kidolgozását. Az ehhez 
szükséges tanulmány elkészítésének finanszírozására az önkormányzat jelenlegi 
költségvetési helyzetében nem képes, ezért felkéri a polgármestert, hogy a Pannon 
Volán Zrt. vezetését kérje fel a tárgyi tanulmány elkészítésére és az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására. 

 
 

Határidő:  azonnal  
Felelős:  Polics József polgármester 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítás állami támogatásrendszerének átdolgozása, a 
támogatás intenzitásának növelése érdekében az illetékes fórumokon járjon el, 
minden lehetséges intézkedést tegyen meg. 

 
Határidő:  értelem szerint    
Felelős:  Polics József polgármester 
 

4. A képviselő-testület felkéri a szolgáltatót, hogy a 10.000 km-ig a legszükségesebb 
éves menetteljesítmény kivonásra tegyen szakmai javaslatot. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a menetrend bevezetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő:  2011. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
 
Komló, 2011. április 26. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 
 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2010. december 16-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: Helyi autóbusz menetrend és járatmódosítás 
 
 

156/2010. (XII.16.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a helyi autóbusz vonalhálózat 
racionalizálásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az autóbusszal végzett helyi személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrend szerinti 4-es, 19-es és M19Y 
autóbusz járatvonalakat az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 2011. február 1-i hatállyal 
módosítja, az ehhez kapcsolódó módosított menetrendet jóváhagyja. 
 
Ennek keretében: 
 

- szabad- és munkaszüneti napokon az autóbusz állomásról 15.00, 16.15, 18.15, 20.00 
(VII.1-től-VIII.31-ig) és 21.00 órakor a 4-es vonalon Sikondára közlekedő járatok 
megszűnnek és helyettük a 19-es vonalon közlekedő járatok betérítésével biztosított 
az utasok Sikondára való eljutása. Az autóbusz-állomásról induló járatok Sikondai 
betérítésével a megnövekvő menetidő miatt visszairányban (Körtvélyesből) induló 
járatok indulási időpontja néhány esetben 5-15 percen belülre kerül, (15.35-15.45, 
16.35-16.50, 19.35-19.40) ami a menetrend további pontosítását, módosítását 
igényli. 

- az M19Y Körtvélyes-Zobák akna autóbusz vonalon közlekedő, Körtvélyesből 5.05 
órakor induló járat megszűnik, a hasonló időpontban induló 19-es vonalon 
közlekedő járatról az 1-es vonalon közlekedő járatra a „Tröszt” megállóhelyen 
történő átszállással az utasok eljutása Zobák aknára a korábbi érkezési időpontnak 
megfelelően biztosított.  

 



A 8-as és 8/A-s járatokra vonatkozó módosított járati útvonalakat a képviselő-testület nem 
hagyja jóvá. Ez a két járat az előterjesztéshez csatolt módosító javaslat szerinti új 
menetrend alapján a korábbi útvonalon közlekedik. 
 
Az új menetrend bevezetését követően február hónapban a megváltoztatott vonalakon 
utasszámlálást kell tartani, és annak tapasztalatait megfelelően elemezni kell.  
Körtvélyes – Szilvás viszonylatban a helyi autóbuszjáratok és menetrend átfogó 
módosításának lehetőségét Szolgáltató vizsgálja meg, és erről szakmai elemző anyagot 
készítsen. 
Mindkét anyagról előterjesztést kell készíteni legkésőbb a testület 2011. júniusi rendes 
ülésére. 
 
A februári utasszámlálást követően a márciusi rendes képviselő-testületi ülésre javaslatot 
kell tenni arra, hogy a 8-as vonalon közlekedő járatok indokolt része az Attila utcai 
elágazástól az Irinyi – Berek utca rövidített útvonalon közlekedjen, biztosítva ezzel a 
városközpont gyorsabb elérését, az érintett utcák jobb tömegközlekedését, valamint a 
további menetteljesítmény csökkenésből adódó megtakarítást. 
 
Fenti módosítások eredményeképpen 38.200 km menet teljesítmény megtakarítására kerül 
sor, mely a szolgáltató veszteségfinanszírozását szolgálja. 
 
Továbbra sem ismeri el a 167/2008. (XII.11.) sz. határozatban szereplő költségelemeket. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződést módosító 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. február 1.     (menetrend módosítás) 
  2011. február 28.    (utasszámlálás) 
  2011. júniusi rendes testületi ülés  (átfogó előterjesztés) 
Felelős: Polics József      polgármester 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a járatvonalak módosításából adódó menetrend változásra 
vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő    címzetes főjegyző 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 



2. sz. melléklet 
 

 



3. sz. 
melléklet



































 
 



 



4. sz. 
melléklet

























 



 

















 



 



5. sz. melléklet 
 
 

 
From: Polics József [mailto:polgarmester@komlo.hu]  
Sent: Wednesday, April 13, 2011 1:35 PM 
To: 'KÖOÉSZ' 
Subject: Komló 
 
 
Kisvárosi Önkormányzatok  
Országos Érdekszövetsége 
Orosháza 
 
Tisztelt Berki Ágnes ! 
 
A 140-2/2011. iktatószámra hivatkozással az alábbi észrevételeket teszem a helyi közösségi közlekedés 
támogatásáról szóló NFM rendelet tervezetét. 
Alapvető eltérés nincs a jelenleg erre a tárgykörre vonatkozó jogszabálytól. Az INDOKOLSÁ részben is az 
szerepel „Az új rendelet a támogatás szakmai tartalmán nem változtat”, azaz alapvetően nem fog 
megváltozni (hiszen a felosztható támogatási összeg sem változik) az elmúlt évek támogatási 
nagyságrendje sem. Így az állami normatív támogatásból a komlói helyi közösségi közlekedés 
vonatkozásában sem várható többletforrás. 
 
Véleményem szerint a helyi közlekedést biztosító önkormányzatok közötti felosztás újragondolása vagy 
más forrás ( pl: a kedvezményes utazások 100 %-ra való kiegészítése ) oldhatja meg a jelenlegi veszteség 
megtérítésének fő problémáját.  
Mellékletek egy Komlóra vonatkozó elemzést tartalmaz, melyet javaslok általánosságban figyelembe venni 
a helyi közlekedés korrekt támogatásának kialakításánál. A BKV ZRT. és az összes többi aránya 
elfogadhatatlan. 
 
Üdvözlettel: 
 
Polics József 
Komló város polgármestere 
Országgyűlési képviselő 



A helyi közösségi közlekedés finanszírozása 2010-ben  
(Komló helyi menetrend szerinti közlekedésének számszaki adataival közérthetővé téve) 

 
A helyi és helyközi közúti közösségi közlekedés finanszírozása alapvetően nagyon hasonló. 
A különbség, hogy a helyközi közlekedés bevételeivel meg nem térített indokolt költségeit az 
állam 2007-től teljes egészében megtéríti a hatékonyan működő társaságoknak nyereséget is 
biztosítva.  
Ezzel szemben a helyi közlekedés esetén a veszteség finanszírozása állami és önkormányzati 
forrásokból történik és nem teljes körű, azaz folyamatosan veszteség keletkezik és halmozódik fel. 
 
Finanszírozás (bevételek): 

helyközi helyi 
1, menetdíj bevétel 1, menetdíj bevétel 
2, fogyasztói árkiegészítés  2, fogyasztói árkiegészítés  
3, állami veszteségkiegyenlítés 
(20/2010 Korm.r.: 24,7 milliárd Ft/2010) 

3, állami normatív támogatás  
(2009.évi CXXX tv.: 35,2 milliárd Ft/2010) 

 4, önkormányzati támogatás 
 
A  helyi közlekedés veszteségfinanszírozásának alapproblémája  az állami normatív támogatás 
(BKV Zrt.-nek nyújtott rész 32,2 milliárd Ft levonása után) nagyon alacsony szintje, 3 milliárd Ft, 
mely 92 településre (közöttük Pécs, Debrecen, Szeged, Győr, Miskolc stb. és Komló is) kerül 
szétosztásra, valamint az önkormányzati források szűkössége. 
 
I. Fogyasztói árkiegészítés 
A kedvezményes utazások után járó árkiegészítést a 2003. évi LXXXVII. a fogyasztói 
árkiegészítésről szóló törvény szabályozza. Ennek megfelelően a helyi menetrend szerinti 
közlekedésben a tanulók és nyugdíjasok utazásai, valamint a díjmentesen utazók után jár 
árkiegészítés. Ezek az árkiegészítések azonban 85/2007 Korm. rendeletben biztosított 
kedvezményeket nem minden esetben egészítik ki a teljes áron történő utazás szintjére. 
 
Ez Komló esetében az alábbiak szerint alakul: 
 
1./ Tanuló/nyugdíjas bérlet kedvezmény esetén 

2006. január 1-től az árkiegészítés mértéke nem változott, fix összegben került 
meghatározásra, így tarifaemelés esetén annak mértéke nem változik. Összege 1710 Ft/db 
(ÁFA-val). Nettó értékét tovább csökkentette a 2009. július 1-től megváltozott ÁFA mérték 
(15 %-ról 25 %-ra emelkedett). 
 
2010 évben az alábbi táblázat mutatja be a meg nem térített kedvezményt: 

 
 2010 
tanuló/nyugdíjas eladott bérlet db 48 684 
árkiegészítés Ft/db (ÁFA-val) 1 710 
árkiegészítés ezer Ft/db (ÁFA nélkül) 1 368 
éves árkiegészítés Ft (ÁFA nélkül)  66 600 
  
kedvezmény a teljesárú bérlethez képest Ft/db (ÁFA nélkül) 2 846 
meg nem térített kedvezmény Ft/db (ÁFA nélkül) 1 478 
éves meg nem térített kedvezmény ezer Ft (ÁFA nélkül) 71 947 

 
 



 
2./ Díjmentes utazások esetén (65 év felettiek, 6 év alattiak) 

A díjmentes utazások árkiegészítéssel meg nem térített nagyságáról pontos adat nem áll 
rendelkezésünkre. 
Az árkiegészítés mértékét társaságonként minden évben a közlekedésért felelős miniszter 
állapítja meg azok adatszolgáltatása alapján. Ennek alapján a megtérített árkiegészítés 2010-ben 
Komló vonatkozásában 21 860 ezer Ft. 
Ezen becsült értékkel szemben utasszámlálások, illetve a helyközi közlekedésbe alkalmazott 
regisztrációs jegyek aránya alapján a díjmentesen utazók után meg nem térített árkiegészítés 
becsült összege 32 313 ezer Ft. 
 

Így Komlón az árkiegészítéssel meg nem térített kedvezmények után, amennyiben azok teljes 
mértékben kiegészítésre kerülnének a teljes áru díjakra járt volna még 104.260 ezer Ft 
árkiegészítés. 
 
 
II. Állami normatív támogatás 
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásban is részesül, melyet 2010 évre vonatkozóan 
az alábbi jogszabályok szabályoztak: 

• 2009. évi CXXX törvény (5.sz.melléklet 10.pontja), 
• 33/2010 KHEM-ÖM együttes rendelet 
• 1/2010 NFM-BM együttes tájékoztató 

  
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 2010 évben 35,2 milliárd Ft volt. Ennek a 91,4 
%-át a BKV Zrt. kapta (32,2 milliárd Ft, ebből a dízel autóbusz üzemágra jutó rész 6,2 milliárd Ft).  
A maradék 3 milliárd Ft került szétosztásra 92 településre, melyből Komlónak 15,8 millió Ft 
(0,0449 %) jutott. 
 
Ha nem vesszük figyelembe a BKV Zrt.-nek villamosra, trolibuszra metróra és HÉV-re jutó 
támogatási részeket csak az autóbuszra jutó részt, akkor a BKV Zrt. részére biztosított összeg 
alapján, lakosszám arányban (Budapest: 1.712.210 fő, Komló: 25.881 fő) Komló városát 94 
millió Ft illetné meg a 15,8 millió Ft-tal szemben. 
 
Mindezekből jól látszik, hogy a Komlón -2010-es költségszinten, illetve bevétel mellett -  képződő 
veszteség (2010-ben 102 millió Ft) alapvetően megszűnne, ha az árkiegészítés teljes árra 
kiegészülne és/vagy a normatív támogatás BKV Zrt. szintjére kerülne.  
 
Ha a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás keretösszegét a központi költségvetésen belül  
35,2 milliárdról 45 milliárdra sikerülne emelni, és az így keletkező 9,8 milliárd többletet 
kizárólag a 92 vidéki település kapná meg, akkor a helyi menetrendszerinti közösségi közlekedés 
finanszírozási gondjai alapvetően megoldódnának. 
Ahhoz, hogy a finanszírozás a továbbiakban folyamatosan gond nélkül fenntartható legyen, a 9,8 
milliárddal megemelt előirányzaton kívül még az is kellene, hogy a finanszírozás hasonlóan 
történjen, mint a helyköziben (a Volán társaságok helyközi menetrendszerinti finanszírozása a 
minisztérium által), hogy az adott évben ténylegesen felmerülő indokolt költségekhez igazodik. 
(Pl. ha alacsony az üzemanyag ára, akkor kevesebb, ha magas, akkor több). Ehhez természetesen 
egy nagyon feszes, szigorú kontrolling kell, ahol tényleg csak az indokolt költségeket lehet 
elszámolni. Ilyen működik a Volán társaságok esetében, a városi tulajdonú cégek esetében 
tudomásom szerint nem. 
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