
Gödöllő Város Polgármestere

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-,
helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés 2009. január 1-től érvényes díjszabá-
sának és érvényességi körének meghatározására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester



- 2 -

Tisztelt Képviselő-testület!

A menetrend szerinti helyi járati autóbusz-közlekedés végzésére a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gö-
döllő Város Önkormányzata között fennálló közszolgálati szerződés 2008. december 31-ével
lejár.

A szolgáltató szerződése során többször jelezte, hogy az Önkormányzat által nyújtott támoga-
tások nem kompenzálják teljes mértékben a helyi közlekedésben keletkező veszteségeit, ezért
folyamatosan szükségesnek látta az utazás díjszabásának emelését.

A menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben foglaltak alapján
az autóbuszos-közlekedés folyamatos szolgáltatói szerződésének ellátására nyílt pályázat került
kiírásra, melynek szerződéskötésére – megfelelő ajánlat esetén – a nyertes pályázó kiválasztá-
sát követően, 2008. december 12-én 1000-kor kerül sor.

Az eddigi díjszabási-változásokra vonatkozó tendenciák figyelembe vételével a pályázati do-
kumentáció elkészítése során elkészített szakmai anyag, értékelve a korábbi évek bérlet-, és
jegyeladási mutatószámait – függetlenül a leendő szolgáltató személyétől – a díjszabási tételek
jelentős átcsoportosítására tesz javaslatot.

Az új hálózati rendszerben értelmét veszti az egy-, és összvonalas bérlet kettéválasztása és
helyette egységes, a város egész területén érvényes összvonalas bérlet bevezetésére tesz javas-
latot.

Az összevonás eredményeként:

¾ egységessé, és egyben átláthatóbbá válik a bérleteladások értékesítési rendszere,

¾ az egész városban korlátlanul használhatóvá válnának a megváltott bérletszelvények,

¾ egyszerűbbé, kiszámíthatóbbá teszi a díjszabást, ezáltal vonzóbbá válik a tömegközle-
kedés az utasok számára,

¾ az utasokat hosszabb, csatlakozásokkal biztosított átszállásos utazásra ösztönzi,

¾ a tanuló-, és nyugdíjas bérletszelvények kizárólag az inflációt követő mértékben emel-
kednének,

¾ a teljes havi összvonalas bérletek ára ~37%-al csökkenne,

¾ a bérletszelvények előállítása költséghatékonnyá válhat.

A javaslat legfontosabb pontjai:

A vonaljegyek, tanuló-, és nyugdíjas bérletszelvények átlagosan az infláció mértékének
megfelelően: 8%-os mértékben emelkednének. Az emeléssel egyidejűleg egy bérletszelvénnyel
valamennyi, Gödöllő közigazgatási határain belül közlekedő helyi autóbusz járat szabadon
igénybe vehetővé válik, a pályázati kiírás által elvárt magasabb szolgáltatói színvonalon.
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A teljes árú összvonalas bérletek darabszáma mindössze 7%-a volt az eladott dolgozói bér-
letnek, így igénybevétele jelenleg elhanyagolhatónak mondható. Az új strukturált bérletértéke-
sítési rendszerben ösztönözni kívánjuk e bérletfajták megváltását is. A teljes árú összvonalas
bérletek árai átlagosan 37%-al csökkennének, míg az egyvonalas bérlet helyett összvonalas
bérletet vásárlók 11%-al fizetnének többet, de ezért több szolgáltatást is vehetnek igénybe.

Tapasztalatok szerint azokon a településeken (pld. Salgótarján, Gyula, Székesfehérvár, Szom-
bathely stb.), ahol összevonták az egy-, és összvonalas bérleteket, nőtt a bérletes utasok szá-
ma.

A bérlet-sruktúra átalakítások után Gödöllő városban alkalmazott helyi tarifa továbbra is a
hasonló nagyságú települések (Vác, Szentendre) árszintjével fog megegyezni.

A díjszabási javaslat, amely 2009. január 1-től lenne érvényes, és valamennyi díj tartalmazza az
általános forgalmi adót:

Autóbusz vonaljegy árai:

- elővételben vásárolt 195 Ft

- helyi autóbuszon vásárolt 250 Ft

Bérletjegyek árai:

Tanuló általános Nyugdíjas általános Teljes árú általános

Havi bérletjegy 1 550 Ft 1 550 Ft 3 000 Ft

A félhavi teljes árú bérletjegy a havi bérletjegy árának 66%-a a következő 100 Ft-ra kerekítve.

A negyedéves teljes árú bérletjegy ára 3,3% kedvezményt tartalmaz, a következő 100 Ft-ra
kerekítve.

Az éves teljes árú bérletjegy ára 10% kedvezményt tartalmaz, a következő 100 Ft-ra kerekítve.

Félhavi teljes árú Negyedéves teljes árú Éves teljes árú

Bérletjegy árak 2 000 Ft 8 800 Ft 32 400 Ft



- 4 -

Összehasonlításként a jelenleg érvényes és a javasolt díjak:

Megnevezés
Jelenleg
érvényes

díjak

Javasolt
díjak

Emelés
mértéke

Menetjegy ára elővételben 180 Ft 195 Ft 8,3%
Menetjegy ára utazás során váltva 230 Ft 250 Ft 8,7%
Tanuló bérletjegy ára 1 450 Ft 1 550 Ft 6,9%
Nyugdíjas bérletjegy ára 1 450 Ft 1 550 Ft 6,9%
Összvonalas havi bérletjegy ára 4 100 Ft 3 000 Ft -36,7%
Összvonalas félhavi bérletjegy ára 2 700 Ft 2 000 Ft -35,0%
Egyvonalas havi bérletjegy ára* 2 700 Ft 3 000 Ft 11,1%
Egyvonalas félhavi bérletjegy ára* 1 800 Ft 2 000 Ft 11,1%
Negyedéves összvonali bérletjegy ára - 8 800 Ft -
Éves összvonali bérletjegy ára - 32 400 Ft -

* megszűnő bérletjegy típus, helyette összvonalas díjával számolva

Egyéb díjak:

Bérletigazolvány kiállítása 100 Ft
Bérlettok 100 Ft
Kutyaszállítás díja egy menetjegy
Pótdíj 8 000 Ft
Késedelmi díj 3 000 Ft

A félhavi bérletjegyek időbeni érvényességében célszerű igazodni a helyközi közlekedésben
alkalmazott félhavi bérletekhez, ami szintén a szolgáltatás attraktivitását növeli.

A vonaljegy egy autóbusz vonalon egy személy által történő egyszeri, útmegszakítás nélküli
utazásra jogosít. A vonaljegy a Szolgáltató által üzemeltetett helyi járatokon érvényes. A me-
netjegyet a felszállás után közvetlenül érvényesíteni, kezelni (a berendezések működő képtelen-
sége esetén a személyzettel kezeltetni) kell.

A bérletjegyek csak a megfelelő bérletigazolvány számának tollal történő rájegyzése esetén
érvényesek.

Bérletigazolványok a Szolgáltató jegypénztárainál válthatók. Az igazolvány kiállításához szük-
séges a személyazonosság igazolása, 1 db új igazolványkép, kedvezmény esetén a jogosultság
igazolása (pl. legutolsó nyugdíjszelvény).

Nyugdíjas bérletjegy csak nyugdíjas bérletigazolvánnyal jogosít utazásra. A jogosultságot a
nyugdíjas bérletigazolvány kiállításakor ellenőrzi a Szolgáltató. Az utazások során csupán
nyugdíjas bérletigazolvány érvényességét és az érvényes bérletjegy meglétét ellenőrzik. Tanuló
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bérletjegy csak érvényes nappali, vagy esti tagozatos diákigazolvánnyal, “magyar igazolvány-
nyal” jogosít utazásra.

Az általános bérletjegy korlátlan számú utazásra jogosít az érvényességi időn belül a Szolgálta-
tó által üzemeltetett autóbusz helyi járatokon.

A félhavi bérletjegy az első fél hónapra a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónap 20. napjáig érvé-
nyes. A félhavi bérletjegy a második fél hónapra a tárgyhónap 16. napjától a tárgyhót követő
hónap 5. napjáig érvényes.

A havi bérletjegy a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhót követő hónap 5. napjáig érvényes.

A negyedéves bérletjegy a váltás hónapjának első napjától a váltást követő 4. hónap 5. napjáig
érvényes.

Az éves bérletjegy a tárgy év 1. napjától a tárgyévet követő év 5. napjáig érvényes.

Az érvényesség kezdete az adott nap 0
00

 órája, az érvényesség vége az adott nap 24
00

 órája.

A helyi közlekedésben igénybe vehető szociálpolitikai kedvezmények körét, igénybe vételének
feltétételeit a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ked-
vezményekről határozza meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben leírtak figyelembe vételével javaslom a díjtételek és érvényességi körük szabályo-
zásának elfogadását, ezzel összefüggésben a vonatkozó: „A menetrendszerinti helyi autóbusz
közlekedés díjának megállapításáról” szóló – többször módosított 1994. évi 18. sz. önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül helyezését és új-, az előterjesztésben foglaltak szerinti szabá-
lyozó rendelet elfogadását.

Gödöllő, 2008. december „ 3  .”

Dr. Gémesi György
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…./2008 évi (....….....) számú önkormányzati rendelet
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának és érvényességi körének megálla-

pításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel mó-
dosított 1990. évi LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a menetrendszerinti
helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról a következőket rendeli:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Gödöllő város közigazgatási határán belül a helyi járattal
végzett helyi autóbusz-közlekedés díjára és érvényességi körének alkalmazására.

A helyi autóbusz-közlekedés díjai

2. § /1/ A menetrendszerinti helyi autóbuszjárat menetdíjai:
a.) Menetjegy ára: elővételes 195 Ft

utazás során váltott 250 Ft
b.) Tanuló, illetve nyugdíjas bérletjegy ára: 1 550 Ft
c.) Teljes árú havi bérletjegy ára: 3 000 Ft
d.) Teljes árú félhavi bérletjegy ára: 2 000 Ft
e.) Teljes árú negyedéves bérletjegy ára: 8 800 Ft
f.) Teljes árú éves bérletjegy ára:  32 400 Ft

/2/ Pótdíjak:
a.) 3 000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki csomagként, kézipoggyászként nem szál-

lítható tárgyat visz be a járműbe, ha az utas, vagy az általa szállított kézipogy-
gyász vagy élő állat bepiszkítja a járművet.

b.) 8 000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki
- jegy nélkül,
- érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
- bármely kedvezményt jogtalanul vesz igénybe
- kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít.

c.) Meghatározott pótdíj összegén túl további 3 000 Ft késedelmi díjat köteles fi-
zetni az, aki pótdíjas tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

/3/ Egyéb díjak:
a.) bérletigazolvány kiállítási díj: 100 Ft
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b.) bérlettok: 100 Ft
c.) kezelési költség: 100 Ft
d.) utólagos bérletbemutatási költség: 500 Ft

/4/ Az autóbusz-állomáson, az onnan induló helyi járatokon – érvényes utazási igazolvány
(bérletjegy, illetve egyéb utazásra jogosító igazolvány) hiányában – az utazást csak elő-
re váltott helyi menetjeggyel lehet megkezdeni.

3. § /1/ A helyi autóbusz-közlekedési díjak, és az egyéb díjak közül a bérletigazolvány kiállítás
díj adószázalék értéke 16,67%.

/2/ ÁFA mentesek a pótdíjak, és az egyéb díjak közül a kezelési költség, valamint az utó-
lagos bérletbemutatási költség.

Érvényességi feltételek

4. § /1/ Utazási igazolványok érvényessége
a.) Vonaljegyek érvényessége:

A vonaljegy egy autóbusz vonalon egy személy által történő egyszeri, útmeg-
szakítás nélküli utazásra jogosít. A vonaljegy a Szolgáltató által üzemeltetett he-
lyi járatokon érvényes. A menetjegyet a felszállás után közvetlenül érvényesíte-
ni, kezelni (a berendezések működő képtelensége esetén a személyzettel kezel-
tetni) kell.

b.) Bérletjegyek, bérletigazolványok érvényessége:
A bérletjegyek csak a megfelelő bérletigazolvány számának tollal történő rá-
jegyzése esetén érvényesek.

c.) Bérletigazolványok:
Bérletigazolványok a Szolgáltató jegypénztárainál válthatók. Az igazolvány ki-
állításához szükséges a személyazonosság igazolása, 1 db új igazolványkép,
kedvezmény esetén a jogosultság igazolása (pl. legutolsó nyugdíjszelvény).
Nyugdíjas bérletjegy csak nyugdíjas bérletigazolvánnyal jogosít utazásra.
A jogosultságot a nyugdíjas bérletigazolvány kiállításakor ellenőrzi a Szolgálta-
tó. Az utazások során csupán nyugdíjas bérletigazolvány érvényességét és az
érvényes bérletjegy meglétét ellenőrzik. Tanuló bérletjegy csak érvényes nappa-
li, vagy esti tagozatos diákigazolvánnyal, “magyar igazolvánnyal” jogosít uta-
zásra.

d.) Bérletjegyek:
Az általános bérletjegy korlátlan számú utazásra jogosít az érvényességi időn
belül a Szolgáltató által üzemeltetett autóbusz helyi járatokon.

/2/ Bérletjegyek időbeni érvényessége:
A félhavi bérletjegy az első fél hónapra a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónap 20. nap-
jáig érvényes.
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A félhavi bérletjegy a második fél hónapra a tárgyhónap 16. napjától a tárgyhót követő
hónap 5. napjáig érvényes.
A havi bérletjegy a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhót követő hónap 5. napjáig érvényes.
A negyedéves bérletjegy a váltás hónapjának első napjától a váltást követő 4. hónap 5.
napjáig érvényes.
Az éves bérletjegy a tárgy év 1. napjától a tárgyévet követő év 5. napjáig érvényes.

Az érvényesség kezdete az adott nap 0
00

 órája, az érvényesség vége az adott nap 24
00

órája.
/3/ Kedvezmények a helyi közlekedésben

A helyi közlekedésben igénybe vehető szociálpolitikai kedvezmények körét, igénybe vé-
telének feltétételeit a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekről határozza meg.

Alkalmazási feltételek

5. § /1/ A hatósági ár 2009. január 1-jétől érvényes.
/2/ A Szolgáltató a jelenleg érvényes menetrend és abban meghirdetett kilométer teljesít-

mény szerint, továbbá az alkalmazott jármű járatszámának és útvonalának betartásával
köteles végezni a szolgáltatást.

/3/ A hatósági árváltozásokról a Képviselő-testület rendelete alapján, az ár hatályba lépése
előtt tájékoztatni kell a lakosságot.

/4/A Szolgáltató a díjat tartalmazó díjjegyzéket köteles elhelyezni az üzemeltetett autó-
buszokon.

/5/ A jegyeken és bérleteken fel kell tüntetni, hogy az ár az általános forgalmi adót tartal-
mazza.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg az 1994.
évi 18. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Gödöllő, 2008. december 11.

Gémesi György sk. Dr. Nánási Éva sk.
   polgármester        jegyző

az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn

szervezési vezető-tanácsos
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