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Hatályos: 2010. január 1-től 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

24/2003. (XII. 19.) számú 

 

RENDELETE 

 

a Marcali menetrend szerinti helyiautóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának 

és alkalmazási feltételeinek megállapításáról  

 

 

Az árak megállapításról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Mar-

cali Város Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja:  

 

I. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

A rendelet hatálya  

 

1. §  

 

A rendelet hatálya kiterjed Marcali város közigazgatási területére.  

 

 

A rendelet alkalmazása 

 

2. §  
 

(1) Helyi járatnak minősül Marcali város közigazgatási határán belül menetrend szerint közlekedő minden autó-

buszjárat, mely a helyi menetrendben meghirdetésre kerül.  

(2) Helyi különjáratnak minősül a tanintézetek által rendelt eseti autóbuszjárat, valamint a különleges igényeket 

kielégítő autóbuszjárat Marcali közigazgatási határán belüli közlekedés esetén.  

 

 

II. fejezet 

 

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS DÍJAI ÉS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI  

 

A személyszállítás díja  

 

3. § 
 

(1)
1
 A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítás viteldíjai 

a) vonaljegy     150 Ft 

b) egyvonalas bérletjegy    2.500 Ft 

c) egyvonalas félhavi bérlet-

jegy 1.400 Ft 

d) tanuló és nyugdíjas bérlet-

jegy   950 Ft 

e) arckép nélküli bérletjegy 4.500 Ft 

(2) A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves és éves bérlet is kiadható.  

                                              
1 Megállapította: 40/2009.(XII. 31.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2010. január 01-től. 
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(3)
1
  

 

A menetdíj megfizetése  

 

4. §  
 

(1) A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb az autóbuszon kell megfizetni. A menetjegy – bérlet-

jegy – (továbbiakban: jegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja.  

(2)
2
 A bérlet ára a kiállítási költséggel együtt 100 Ft, és ugyancsak 100 Ft az elrontott, vagy megrongálódott 

bérlet cseréjének díja. 

 

 

A jegy érvényessége  

 

5. §  
 

(1) A havi, negyedéves és éves bérletjegyek a naptári hónap vagy az év első napjától az adott időszakot követő 

hónap 5-én 24 óráig érvényesek.  

(2) Az első félhavi bérletjegyek a naptári hónap első napjától a naptári hónap 15-én 24 óráig, a második félhavi 

bérletjegyek a naptári hónap 16-án 00 órától a naptári hónap utolsó napja 24 óráig érvényesek.  

(3)
3
A havi bérlet érvényesség kezdete előtt teljes áru, illetve a tárgyhó 15-ig történő 50 %-os visszaváltásának 

kezelési díja 100 Ft. 

(4)
4
 A hosszabb időtartamra (negyedévre, évre) szóló bérletjegyek visszatérítése esetén a meg nem kezdett hóna-

pokra eső díj teljes árú, valamint a megkezdett hónap 15-ig történő 50 %-os visszatérítésének kezelési díja 100 

Ft.  

 

 

Útipoggyász fuvarozásának díja  

 

6. §  
 

(1) A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó egy 

személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db ródlit, 1 pár sílécet, 1 

köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.  

(2) A kutya-szállítás díja azonos a járműre érvényes vonaljegy árával.  

(3) Kivétel a vakvezető kutya, a rendőrségi kutya, amelynek szállítása díjtalan.  

 

Pótdíjak  

 

7. §  
 

(1) 1.500,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki:  

a) csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz a járműbe,  

b) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,  

(2) 3.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki:  

a) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen 

kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,  

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

c) kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít.  

(3) 5.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon 

belül nem tesz eleget.  

                                              
1 Hatályon kívül helyezte: 29/2004.(XII. 24.) számú rendelet 1. §. Hatálytalan: 2005. január 1-től. 
2 Megállapította: 25/2009. (IX. 04.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009. szeptember 04-től. 
3 Megállapította: 25/2009. (IX. 04.) számú rendelet 3. §-a. Hatályos: 2009. szeptember 04-től. 
4
 Megállapította: 25/2009. (IX. 04.) számú rendelet 3. §-a. Hatályos: 2009. szeptember 04-től. 
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(4) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, 48 órán, 

illetve két munkanapon belül a KAPOS VOLÁN Rt. autóbusz –állomásán történő bemutatás esetén mentesül a 

pótdíj fizetése alól és 200,-Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni.  

 

III. fejezet 

 

ISKOLÁK ÉS TANINTÉZETEK ÁLTAL RENDELT HELYI AUTÓBUSZ KÜLÖNJÁRATOK DÍJA ÉS AL-

KALMAZÁSI FELTÉTELE 

 

A helyi különjárati autóbusz-közlekedés díja, a díjszámítás módja  

 

8. §  
 

(1)
1
 Helyi különjáratú autóbusz-közlekedés díja  

 

DÍJCSOPORT 
 ÜLŐHELY 

(FŐ) 

  
 KEREKÍTVE 

       alap  komfort 

     Ft/km  250  270 

 I.  9-20  Ft/óra 3 750 4 000 

     Legcsekélyebb díj (Ft)  15 000  20 000 

     Ft/km  330  360 

 II.  21-40  Ft/óra  5 000  5 400 

     Legcsekélyebb díj (Ft)  25 000  27 000 

     Ft/km  350  400 

 III.  41-54  Ft/óra  5 250 6 000 

     Legcsekélyebb díj (Ft)  26 000  30 000 

     Ft/km  410  430 

 IV.  55 felett  Ft/óra  6 100  6 400 

     Legcsekélyebb díj (Ft)  30 500  32 000 

     Ft/km  500      500 

 V.  Csuklós  Ft/óra  7 500  7 500 

     Legcsekélyebb díj (Ft)  37 000  37 000 

 

(2)
2
  

a) Az „alap” fokozatba tartoznak azon autóbuszok, amelyek nem felelnek meg a „komfort” kategóriában előírt 

jellemzők mindegyikének. 

b) A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak legalább a következő felszereltséggel kell rendelkezniük: 

 napvédő roletta vagy függöny az utasablaknál, 

 mikrofon és hangerősítő az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára (kivéve a 20 fő alatti befoga-

dóképességű), utastéri hangszórókkal, 

 légkondicionálás. 

(3)
3
 Díjszámítás módja: A különjáratok díjának megállapítása alternatív (vagylagos) díjszámítással történik oly 

módon, hogy az autóbuszok által (garázstól, illetve telephelytől garázsig, illetve telephelyig) megtett km-

teljesítményt meg kell szorozni a km-díjtétellel. Óradíj esetében az autóbuszok igénybevételi idejét (az autó-

busznak a garázstól, illetve telephelyre való érkezésig eltelt idő) meg kell szorozni az óradíjtétellel és az így 

nyert szorzat közül a magasabbik – mely azonban nem lehet kevesebb, mint a legcsekélyebb díjtétel – lesz a 

fizetendő díj. 

A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni. 

A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett km teljes kilométernek és minden megkezdett óra teljes 

órának számít. Ha a megrendelő különjárati igénye olyan, hogy a különjárati autóbuszt – ugyanazon személyek-

                                              
1 Megállapította: 40/2009. (XII. 23.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. január 01-től. 
2
 Megállapította: 40/2009. (XII. 23.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. január 01-től. 

3
 Beiktatta: 40/2009. (XII. 23.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. január 01-től. 
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ből álló, zártkörű csoport szállítása céljából – a nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi 

szállítások befejezésével, egyszer kell megfizetni. 

(4)
1
 Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában szereplőnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába 

tartozó autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb kategória szerinti díjat kell felszámítani. 

 

 

A helyi különjárati autóbusz-közlekedésre jogosultak 

 

9. §  
 

(1) A tanintézetek (óvoda, általános iskola, szakmunkásképző intézet, középiskola, főiskola, egyetem) által ren-

delt különjáratokra, függetlenül attól, hogy a tanintézetet ki tartja fenn, a 8. § szerinti díjat kell az ott megállapí-

tott díjszámítási mód alapján felszámítani.  

(2) A különjárati autóbuszon a tanintézetek tanulói (hallgatói), továbbá a tanulók kíséretét ellátó pedagógusok és 

autóbuszonként legfeljebb 3 fő kísérő szülő utazhat.  

 

10. §
2
 

 

A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses autóbuszjáratokon (idény-járatok, fürdő-járatok, temető-járatok, 

alkalmi rendezvényekhez közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak: 

a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg                       150,-Ft  

b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja                          2 x 150,-Ft 

 

IV. fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

11. §  
 

(1) E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.  

(2) E rendelet hatályba lépésével a Marcali menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autó-

busz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 22/1993. (XII.16.) számú és az azt 

módosító 34/1995. (XII.22.), 23/1998. (XII.18.) és 20/2002. (XII. 20.) számú rendelet hatályát veszti.  

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Dr. Árvai Zoltán s.k. 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles: 

 

 

 Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

 jegyző 

 

                                              
1
 Beiktatta: 40/2009. (XII. 23.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. január 01-től. 

2 Megállapította: 25/2009. (IX. 04.) számú rendelet 5. §-a. Hatályos: 2009. szeptember 04-től.  


