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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

25/2009. (IX. 04.) számú  

 

R E N D E L E T E  

 

a Marcali menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz 

különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 

24/2003. (XII. 19.) számú rendelet módosításáról 

 

 
1. § 

 

 

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

alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 24/2003.(XII. 19.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. 

§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. § (1)
 
 A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítás viteldíjai 

 

a) vonaljegy     150 Ft 

b) egyvonalas havi bérletjegy    2.300 Ft 

c) egyvonalas félhavi bérletjegy 1.400 Ft 

d) tanuló és nyugdíjas bérletjegy   900 Ft 

e) arckép nélküli bérletjegy 4.200 Ft” 

 

2. §  

 

A Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

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

bérlet cseréjének díja. 

 

3. § 

 

A Rendelet) 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

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

kezelési díja 100 Ft 

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

hónapokra eső díj teljesárú, valamint a megkezdett hónap 15-ig történő 50 %-os visszatérítésének kezelési díja 

100 Ft.” 

 

4. §  

 

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8. § (1)
 
Helyi különjáratú autóbusz-közlekedés díja  

 

 DÍJAK AZ AUTÓBUSZ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN (ÁFA-VAL) 

DÍJCSOPORT  IK 200 

SKANIA- 

NABI, 

CREDO  

40 ülőhelyig 

 IK 250, 

256,415, 

E94 

Rába 091, 

092 

IK 395 

E95 

Karosa 

E98 

Irizar 

E13 IK 55 

Faros 

Csuklós 

autóbusz 
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a) kilométer-

díjtétel  

Ft/km  

240  270  

 

300 330 240 335 390 

b) óradíjtétel Ft/óra 3.000  3.380  

 

3.750 4.130 4.000 4.190 4.880 

c) legcseké-lyebb 

fuvardíj Ft 

15.000  16.900                           

 

18.800 20.600 18.000 21.000 24.400 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„10. § 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” 

 

 

6. § 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Marcali menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, 

valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 24/2003. 

(XII. 19.) számú rendelet módosításáról szóló 39/2006.(XII. 15.) számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k.    Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

  polgármester        jegyző 

 



Marcali Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 
 

Ügyiratszám: 10340/3/2009 

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló  

24/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

25/2009. (IX. 04.) számú rendeletének 

 

INDOKOLÁSA 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény a helyi tömegközlekedés biztosítását szolgáló 

menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok és különjáratok díjának megállapítását a települési 

önkormányzatok hatáskörébe utalja.  

 

A Képviselőtestület 24/2003. (XII. 19.) számú rendeletével és azt módosító 39/2006.(XII. 15.) számú 

rendeletével állapította meg a jelenleg érvényes viteldíjakat.  

 

A képviselő-testület 2009. június 25.-i ülésén tárgyalta a KAPOS-VOLÁN Zrt. marcali helyi autóbusz-

közlekedés ellátásáról szóló 2008. évi beszámolóját. 

 

A Képviselő-testület 120/2009. (VI. 25.) számú határozatával a KAPOS-VOLÁN Zrt. részére a marcali helyi 

autóbusz-közlekedés ellátása során képződött 2008. évi veszteségének kiegyenlítésére nettó 1.098 ezer Ft 

összegű (veszteség-kiegyenlítést 952.000 Ft + (elvárt nyereségének pótlására 146.000 Ft+ÁFA) = 1.127.200 Ft) 

saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást jóváhagyott. 

 

Tekintettel, hogy a Marcali helyi autóbusz közlekedés tarifái 2007. január 1.-től változatlanok, a 

kedvezményezett utazások után járó árkiegészítés mértéke a költségvetési törvény alapján 2006. év óta nem 

került emelésre, valamint a veszteség 2009. évben valószínűsíthetően az 1,4 m Ft-ot meghaladja, és 2009. július 

1-jétől az ÁFA mértéke 20%-ról 25%-ra emelkedett, a KAPOS-VOLÁN Zrt. átlagosan 14,2 %-os tarifaemelést 

javasol.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS  

 

1. §-hoz  

 

A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért viteldíjat kell fizetni. Az alábbi táblázat 

részletesen bemutatja a tervezett emelés mértékét: 

 

 Jelenlegi (Ft) Javasolt  (Ft)  emelés % 

a./ vonaljegy  130 150 15,3 

b./ egyvonalas havi bérletjegy  2.100 2.300 9,5 

c./ egyvonalas félhavi  bérletjegy 1.200 1.400 16,6 

d./ tanuló és nyugdíjas  bérletjegy 750 900 20,0 

e./ arckép nélküli  bérletjegy  3.800 4.200 10,5 

f./ elméleti összvonalas bérlet                                  2.350 nincs  

Tarifa index átlagosan   14,2  

 

 

2. § –  

 

3. § -hoz 

 

A bérletjegy kiállításának és visszaváltásának díja 20 Ft-ról 100 Ft-ra változik. 
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4. §-hoz 

 
 
Helyi különjáratú autóbusz-közlekedés díjának alakulása  

 

                                            Helyi különjáratú autóbusz-közlekedés jelenlegi díja  

 

Díjcsoport  Ikarus 

255, 256.50, 260, 266 típus 

és Rába Contant 

 

Ikarus  

395, 415, 256.44, E 94 típus  

a) kilométer-díjtétel 265 Ft/km 375 Ft/km 

 

b) óradíjtétel  1.325 Ft/ó 1.875 Ft/ó 

 

c) legcsekélyebb fuvardíj  7.950 Ft  11.250 Ft                                

 

 

                                            Helyi különjáratú autóbusz-közlekedés javasolt díja  

 

 DÍJAK AZ AUTÓBUSZ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN (ÁFA-VAL) 

DÍJCSOPORT  IK 200 

SKANIA- 

NABI, 

CREDO  

40 ülőhelyig 

 IK 250, 

256,415, 

E94 

Rába 091, 

092 

IK 395 

E95 

Karosa 

E98 

Irizar 

E13 IK 55 

Faros 

Csuklós 

autóbusz 

a) kilométer-

díjtétel  

Ft/km 

240  270  

 

300 330 240 335 390 

b) óradíjtétel Ft/óra 3.000  3.380  

 

3.750 4.130 4.000 4.190 4.880 

c) legcseké-lyebb 

fuvardíj Ft 

15.000  16.900                           

 

18.800 20.600 18.000 21.000 24.400 

 

5. §-hoz 

 

A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses autóbuszjáratokon alkalmazható legmagasabb díjakra vonatkozóan 

javasoljuk, hogy  

 

- ha a járat útvonala  nem haladja meg az 5 km-t, a jelenlegi 130 Ft  helyett 150 Ft díjat, 

- ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja, a jelenlegi 2 x 130 Ft helyett 2 x 150 Ft díjat kelljen fizetni.  

 

A tervezett változtatás 15 %-os díjemelést jelent. 

 

 

6. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépését a kihirdetés napjával javasoljuk megállapítani.  

 

 

Marcali, 2009. augusztus 13. 

 

Dr. Sütő László s.k. 

  polgármester 

 


