
 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/1991. (V.2.) Ökr. számú 
r e n d e l e t e 

 
A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
(módosítva a 27/1994. (XII.29.) Ökr., a 49/1995. (XII.21.) Ökr., a 32/1996. 

(XII.29.) Ökr., a 28/1997. (XII.17.) Ökr., a 28/1998. (XII.29.) Ökr. sz., a 18/1999. 
(I.1.) Ökr. sz. és a 28/2000. (XII.14.) Ökr., a 27/2001. (I.1.) Ökr., a 31/2001. 

(XII.20.) Ökr., a 27/2002. (XII.20.) Ökr., a 45/2003. (XII.16.) Ökr., a 12/2004. 
(IV.5.) Ökr., a 32/2004. (XII.20.), a 21/2005. (IX.30.), a 29/2006. (X.30.), a 
25/2007. (XI.30.), a 11/2008. (VI.27.), a 21/2008. (XI.7.), 11/2009. (VII.1.), 

valamint a 32/2011. (XII. 16.) számú rendelettel) 
 
Komló Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló LXXXVII. tv. 
11. § (1) bekezdésében és a törvény B. számú mellékletében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

1. § 
 
(1) Ezen önkormányzati rendelet Komló város területén a helyi autóbusz-

közlekedési eszközök igénybevétele esetén alkalmazandó. 
 
(2) A helyi tömegközlekedési eszközök elővételben vagy felszálláskor a 

gépjármű vezetőjénél vásárolt és felszállás után azonnal érvényesített 
menetjeggyel vagy érvényes bérletjeggyel vehetők igénybe. 

 
Autóbusz-közlekedési díjak 

2. § 
 
(1) Az egyvonalas menetjegy ára: 193,- Ft.  

 
(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbuszjáratokon a 

menetjegy ára 193,- Ft, ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg. Ha a 
járat útvonala az 5 km-t meghaladja, a viteldíj 2x193,- Ft. 

 
 



 

 

(3) Valamennyi "M" jelzésű vonalon a szakaszhatárt átlépő utazásra 2 db 193,-
Ft-os érvényesített menetjegy, illetve összvonalas vagy tanuló/nyugdíjas 
bérletjegyek használhatók. A szakaszhatár: Mikszáth Kálmán utca. 

 
(4) A helyi járatú autóbuszokon a gépjármű vezetőjénél vásárolt egyvonalas 

menetjegy ára: 205,- Ft. 
 

3. § 
 
(1) A bérletjegyek ára:  

- egyvonalas arcképes havi bérletjegy 3.150,- Ft 

- egyvonalas arcképes II. félhavi (16-án 0 órától érvényes) bérletjegy 2.126,- Ft 

- összvonalas arcképes havi bérletjegy 4.245,- Ft 

- összvonalas arcképes II. félhavi (16-án 0 órától érvényes) bérletjegy 2.796,- Ft 

- tanuló/nyugdíjas összvonalas bérletjegy 1.449,- Ft 

 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt arcképes havi bérletjegyek háromszoros 
áráért negyedéves bérletjegyek is válthatók. 

 
(3) A kutyaszállítás díja - kivéve a vakvezető és a nyomozóebeket - azonos az 

érvényes vonaljegy árával. 
 
(4) A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 

cm méretet meg nem haladó 1 személy által hordozható, a fel- és leszállást 
nem akadályozó kézi poggyászt, illetve 1 db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg 
facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 

 
Bérletek érvényessége, kiállításának díja 

4. § 
 
(1) A bérletjegyek a naptári hónap (negyedév) első napjának 0 órájától, 

tárgyidőszakot (negyedévet) követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek. 
 
(2) A bérlet érvényesség kezdete előtti teljesárú, illetve a tárgyhó 15-ig történő 

50 %-os visszaváltásának kezelési díja: 115.-Ft. 
 



 

 

(3) A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt, valamint az elrontott 
vagy megrongálódott bérlet kicserélésének díja 115.-Ft. 

 
(4) Hatályát vesztette! 

 
Pótdíjak 

5. § 
 
(1) A viteldíjon felül 2.240.-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki: 

- csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz a járműre, 
- ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász, illetve élőállat az 

utasteret szennyezi. 
 
(2) A viteldíjon felül 5.620.- Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki: 

- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, 
illetve valamely kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, 

- olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs 
tintával, olvashatóan rávezetve, 

- kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít, 
- hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik az utazást, 

illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe. 
 
Amennyiben az utas a pótdíjat az ellenőrzés alkalmával a helyszínen kifizeti, 
úgy a pótdíj mértéke 2.240.- Ft. 

 
(3) Aki az utazás során az utazáskor érvényes bérletét felmutatni nem tudja, 

azonban a társaság irodájában azt felmutatja 48 órán belül, 330.- Ft 
bérletbemutatási díj ellenében mentesül a pótdíj fizetése alól. 

 
(4) További 3.330.-Ft pótdíjat köteles fizetni az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott pótdíjon felül az, aki tartozását 8 napon belül nem egyenlíti ki. 
 

6. § 
 
(1) A rendeletben rögzített menet- és bérletjegy árak az ÁFA-t nem 

tartalmazzák. A bruttó díjat az ármegállapító önkormányzat az SZMSZ-ben 
rögzített módon köteles közzétenni. 

 
(2) A menet- és bérletjegyek átmenetileg – a nyomdai előállításig – a díjszabás 

változás előtti ára érvénytelenítésével kerülnek forgalomba. 



 

 

Záró rendelkezések 
7. § 

 
Ez a rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
képviselő-testület 2/1991. (I.30.) számú határozatának 1./ pontja, valamint a 
27/1994. (XII.29.) Ökr., a 49/1995. (XII.21.) Ökr., a 32/1996. (XII.29.) Ökr., a 
28/1997. (XII.17.) Ökr., a 28/1998. Ökr. sz., a 18/1999. (I.1.) Ökr. sz, a 27/2001. 
(I.1.) Ökr. számú, a 31/2001. (XII.20.) Ökr., valamint a 27/2002. (XII.20.) Ökr. sz. 
rendelet hatályát veszti. 
 
A korábban váltott bérletjegyek 2012. január 5-én 24.00 óráig érvényesek. A 
korábbi 188.- Ft-os elővételben vásárolt menetjegyek 2012. január 31-ig a 
PANNON VOLÁN ZRt. által kijelölt elővételi pénztáraknál visszaválthatók.  
 
 
 
Komló, 1991. április 10.  
 
 
 
 dr. Somogyi Károly s.k.     Tóth József s.k.  
  jegyző      polgármester 
 
 


