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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző 
   
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) Bek. 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) Bek. 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
 
  
Meghívott: 
VOLÁNBUSZ Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 131.  
Mészáros Antal közszolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezető 
 
 
 
Határozatot kapják: 
Lsd. „Meghívott” 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 31. § (1) bek.-e szerint a 
személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, továbbá 
ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények közszolgáltatási szerződésben, a 
közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott 
személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények alapján képzett kedvezményes díjak 
kedvezménycsoportonként történő elkülönítése mellett kerülnek meghatározásra. 
 
Az érvényben lévő, VOLÁNBUSZ Zrt.-vel, mint Szolgáltatóval fennálló közszolgáltatási 
szerződés 7.3. pontja szabályozza a díj- és jegyrendszer megállapítására, megváltoztatására 
vonatkozó szabályokat. Ez alapján „a Szolgáltató a jogszabályban részletezett joga szerint 
kezdeményezheti a Komló helyi járati közlekedésben alkalmazandó díj megállapítását. Ennek 
során javaslatot kell tennie az egyes menet- és bérletjegyek díjszabási áraira, fajtáira, a 
személyszállítással kapcsolatos egyéb – Megrendelő által megállapítandó – díjakra és utazási 
feltételekre.” (…) A díjszabási árak kialakítására vonatkozó javaslat összeállításakor a 
Szolgáltató a szükséges tarifaemelés mértékét úgy tervezi, hogy bevételei – beleértve a 
támogatásokat is – nyújtsanak fedezetet a ráfordításaira.„ 
 
A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. december 4. napján érkezett megkeresésében (az előterjesztése 1. 
sz. melléklete) kezdeményezte az Önkormányzatnál mint Megrendelőnél a Komló helyi járati 
közlekedésben alkalmazandó díjak emelését. Indokaként előadta, hogy azok közel 11 éve, 
2012. január 1. napja óta változatlanok, az azóta bekövetkezett áremelkedések és növekvő 
infláció következtében az ebből származó bevételek nem fedezik a kiadási oldalt. 
A Szolgáltató megkeresésében az alábbi három változatra készített tarifamódosítási javaslatot: 

Termék neve Jelenlegi ár* Javasolt ár*  
(1. verzió) 

Javasolt ár* 
(2. verzió) 

Javasolt ár* 
(3. verzió) 

Menetjegy 
(elővételi) 

245 bruttó Ft/db 300 bruttó Ft/db 330 bruttó Ft/db 350 bruttó Ft/db

Menetjegy 
(autóbuszon 
váltott) 

260 bruttó Ft/db 350 bruttó Ft/db 380 bruttó Ft/db 400 bruttó Ft/db

Egyvonalas 
félhavi bérlet 

2 700 bruttó 
Ft/db 

3 100 bruttó 
Ft/db 

3 100 bruttó 
Ft/db 

3 250 bruttó 
Ft/db

Összvonalas 
félhavi bérlet 

3 550 bruttó 
Ft/db 

4 100 bruttó 
Ft/db 

4 100 bruttó 
Ft/db 

4 250 bruttó 
Ft/db

Egyvonalas havi 
bérlet 

4 000 bruttó 
Ft/db 

4 600 bruttó 
Ft/db 

4 600 bruttó 
Ft/db 

4 800 bruttó 
Ft/db

Összvonalas havi 
bérlet 

5 390 bruttó 
Ft/db 

6 200 bruttó 
Ft/db 

6 200 bruttó 
Ft/db 

6 450 bruttó 
Ft/db

Tanuló havi 
bérlet 

1 840 bruttó 
Ft/db 

2 000 bruttó 
Ft/db 

2 150 bruttó 
Ft/db 

2 150 bruttó 
Ft/db

Nyugdíjas havi 
bérlet 

1 840 bruttó 
Ft/db 

2 000 bruttó 
Ft/db 

2 150 bruttó 
Ft/db 

2 150 bruttó 
Ft/db

*A menetjegyek és bérletek díjai a hatályos jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák. 

Megjegyzés: a havi bérletek háromszoros áráért negyedéves bérlet is váltható. 
 
 
 
 
 



 

A tarifamódosítás mellett a Szolgáltató kérte, hogy a pótdíjak kerüljenek egységesítésre a 
többségében alkalmazott pótdíjakhoz. 

Pótdíj jellege 
Javasolt 
pótdíj 

4.1. Az utazási igazolványok használatával összefüggő pótdíjfizetés esetei 8 000 
4.2. A pótdíjfizetés egyéb esetei 8 000 
4.3. Pótdíj késedelmes megfizetése 12 000 
4.4. Bemutatási díj 1 300 

 
 
A fentieken túl Szolgáltató kérte, hogy az „Egyéb díjak” kategória is kerüljön módosításra az 
alábbiak szerint: 

Díj neve Díj (Ft) 

Kutyaszállítás 
azonos a menetjegy 

árával 
Bérletigazolvány kiállításának és cseréjének díja 150 Ft 
Visszaváltás kezelési költsége (darabonként a visszatérítendő összeg 
százalékában) 

20% 

Visszaváltás esetén az összegszerű meghatározás helyett a Szolgáltató %-os meghatározást 
javasol, amelynek előnye, hogy a díjakat a későbbiekben nem kell módosítani, az az esetleges 
tarifamódosításokkal automatikusan módosul. 
 
A közszolgáltatási szerződés szerint az Önkormányzatnak a kérelem kézhezvételétől számított 
45 napja van az ármegállapításról dönteni. („A Megrendelő a helyi járati közlekedésben 
alkalmazandó díj megállapítása iránti kérelem, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 
negyvenöt napon belül köteles az ármegállapításról dönteni, azt közzétenni, illetve a kérelem 
elutasítása esetén a Szolgáltatót értesíteni.”) 
 
A helyi járatú tömegközlekedés tényleges és prognosztizált vesztesége évre-évre nő, amelyet 
az utóbbi esztendőkben a magas inflációs környezet is tovább terhel. Komló Város 
Önkormányzat évek óta a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatásából 
(REKI) finanszírozza a helyi járatú tömegközlekedés ezen veszteségeit, amely azonban - mint 
mérlegeléstől függő, nem állandó normatíva - évről-évre bizonytalansági faktort jelent az 
önkormányzat mindenkori költségvetésében. A kérelmezett díjemeléssel csökkenthető lenne 
az Önkormányzat REKI igénye, avagy abból más kiadási tételek is finanszírozhatók lennének.  
 
Álláspontom szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. kérelmében foglaltak megalapozottak, a lakosságra 
egyik vázolt verzió sem helyez aránytalan többletterhet, mindazonáltal a legkisebb arányú 
emeléssel járó, a Szolgáltató kérelmében 1. verzióként feltüntetett emelés mellett való döntést 
javaslom a T. Képviselő-testületnek.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatának 
figyelembevételével vitassa meg, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a VOLÁNBUSZ Zrt. javaslata, 
valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján - megtárgyalta „a helyi közforgalmú 



 

menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben alkalmazandó díjak megállapítása” c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a Komló közforgalmú menetrendszerinti autóbusz közlekedésben 
2023. február 1. napjától alkalmazandó menetjegy-, és bérletárakat az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 
1.1. Menetjegy árak: 

Menetjegy (elővételi)   300 bruttó Ft/db 
Menetjegy (autóbuszon váltott) 350 bruttó Ft/db 

 
1.2. Bérlet árak: 

Egyvonalas félhavi bérlet 3 100 bruttó Ft/db 
Összvonalas félhavi bérlet 4 100 bruttó Ft/db 
Egyvonalas havi bérlet 4 600 bruttó Ft/db 
Összvonalas havi bérlet 6 200 bruttó Ft/db 

 Tanuló havi bérlet  2 000 bruttó Ft/db 
Nyugdíjas havi bérlet  2 000 bruttó Ft/db 

A havi bérletek háromszoros áráért negyedéves bérlet is váltható. 
 
 
 

2. A Képviselő-testület a Komló közforgalmú menetrendszerinti autóbusz közlekedésben 
2023. február 1. napjától alkalmazandó pótdíjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
  Pótdíj jellege         Pótdíj (Ft) 

2.1. Az utazási igazolványok használatával összefüggő pótdíjfizetés esetei 8 000,- Ft 
 
2.2. A pótdíjfizetés egyéb esetei       8 000,- Ft 
 
2.3. Pótdíj késedelmes megfizetése      12 000,- Ft 
 
2.4. Bemutatási díj        1 300,- Ft 

A 2.1-2.4. pontokban említett eseteket a Szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza részletesen. 
 
 
 
3. A Képviselő-testület a Komló közforgalmú menetrendszerinti autóbusz közlekedésben 
2023. február 1. napjától alkalmazandó egyéb díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
   Egyéb díjak:        Díj (Ft) 

3.1. Kutyaszállítás      azonos a menetjegy árával 
 
3.2. Bérletigazolvány kiállításának és cseréjének díja  150 Ft 
 
3.3. Visszaváltás kezelési költsége  

(darabonként a visszatérítendő összeg százalékában) 20 % 
 

 
 
 
 



 

 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglalt döntés 
miatti közszolgáltatási szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határid ő:  2022. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2022. december 6. 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 


