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     Előterjesztő: Polgármester 

     Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

       

Ózd, 2017. április 20. 

 

 



Az Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2017. 

január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés 

alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látja el.  

 

A helyi menetrendben jelenleg egyes járatok Tesco betérővel közlekednek, ezeket a betérőket 

nem az Önkormányzat, hanem az ÉMKK-val külön megkötött szerződés alapján a Tesco 

finanszírozza. A Tesco betérőkhöz kapcsolódó futásteljesítmény a jelenleg érvényes 

menetrend alapján havonta közelítőleg 1000 km. A betérők száma tanítási napokon 19 db, 

tanszüneti munkanapokon 17 db, szabadnapokon 15 db, munkaszüneti napokon 11 db, egy 

betérő 2 km. A betérők becsült költsége éves szinten 4-5 millió Ft. 

 

Az ÉMKK Zrt. az ÉMKK.:205-3/2017. iktatószámú levelében tájékoztatta az 

Önkormányzatot arról, hogy a Tesco Global Áruházak Zrt. 2017. május 1. napjával felmondta 

a Tesco betérők megrendelésére vonatkozó szerződést. Az Önkormányzat a helyi Tesco 

áruház vezetésével egyeztetett a Tesco betérők további sorsáról, azonban – mint az 

egyeztetésen kiderült – a Tesco országosan felülvizsgálta a költségeit, és több város 

vonatkozásában döntött az áruházakat kiszolgáló autóbuszjáratok, illetve járati betérők 

megszüntetéséről. Az Önkormányzat az áruház döntését tudomásul veszi, a tisztességes piaci 

verseny fennmaradása érdekében a Tesco betérőket közforgalmú teljesítménnyel nem pótolja. 

(A Tesco járatok betérő nélkül változatlan mennyiségben megmaradnak.) 

 

A betérők megszűnésével összefüggésben szükséges a menetrend módosítása is, mivel egyes 

esetekben az átszállás jelenleg a betérővel együtt figyelembe vett menetidővel biztosított, 

betérő nélkül az indulási időt szükséges módosítani. Emellett a hétvégi délelőtti kórházi 

látogatási időhöz szükséges időpont módosításokat is célszerű megvalósítani. Lakossági 

igényeknek megfelelően az előkészített menetrendi javaslatban szerepel továbbá 

munkanapokon az esti órákban meglévő 2 óránál nagyobb követési idő csökkentése 

érdekében a „2 Kórház-Ruhagyár” viszonylatban 19.10 órai indulással új járat beállítása is. 

Center esetében pedig – szintén lakossági igény alapján –szombati napokon délelőtt 10.50 

órai indulással fog új járat közlekedni a javaslat szerint. A járatfejlesztések teljesítmény 

igényének részbeni fedezésére az előkészített menetrendi javaslat tartalmazza a 

munkanapokon 14.30 órakor induló 21 Autóbusz-állomás-Március 15. út-Autóbusz-állomás – 

alacsony kihasználtsággal közlekedő – járat leállítását is. 

 

A javaslat az Önkormányzat által megrendelt teljesítmény vonatkozásában számottevő 

változással nem jár, de az utasok által igénybe vehető teljesítmény a Tesco betérők kiesése 

miatt kb. 3 %-kal csökken. A járatfejlesztések, egyéb menetrendi korrekciók, és a Tesco 

teljesítmény leállása miatti közforgalmú munkaidő növekmény (kb. 2 munkaóra/nap) 

figyelembe vételével – a PH. Településfejlesztési Osztály becslése szerint – az Ózd helyi 

közlekedés költségei összességében kb. 1 M Ft/év mértékben emelkednek. 

 

A menetrendi változásokat 2017. május 1-től célszerű – támogatás esetén – bevezetni. Az Ózd 

város helyi közösségi autóbusz közlekedésére vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási 

szerződés 8.1. pontja értelmében a menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan 

részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni.  A menetrend évközben a 

Szolgáltató, illetve Megrendelő kezdeményezése alapján, közös megegyezéssel módosítható. 

A Tesco betérő megszűnése miatt szükség van a díjszabás – technikai jellegű – módosítására 

is, melyre a fent hivatkozott szerződés 6.1. pontja alapján kerülhet sor. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 



 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2017. (IV.20.) határozata  

az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ  

Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben 

lévő Ózd város helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel egyeztetett, a határozat 1. 

mellékletét képező vonalhálózati térképet, a határozat 2. mellékletét képező 

menetrendi javaslatot és a határozat 3. mellékletét képező díjszabást 2017. május 1-jei 

hatállyal elfogadja és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 

törvény 25. § (2) bekezdése, valamint a közszolgáltatási szerződés 6.1., illetve 8.1. 

pontjai figyelembe vételével hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához. 

 

Felelős:  A szerződésmódosítás aláírásáért: Polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 

 



 1. melléklet a …/2017. (IV.20.) határozathoz 
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ÓZD HELYI KÖZLEKEDÉS DÍJAI 2017. MÁJUS 1-TŐL 
   

I. Fejezet Menetjegy  
  

A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki 

utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania. 

A menetjegy a helyi autóbuszvonal teljes hosszán érvényes. Útmegszakítás esetén a 

menetjegy a további útszakaszra érvényességét veszíti. A menetjegy használatára az 

jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.  

  

Díjmentes utazásra jogosultak:  

a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig,   

b) a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás 

alapján, illetve a Magyar Államkincstár vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási  

Főigazgatóság által kiadott sorszámozott igazolvány igazolásával; vagy a 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes  

igazolványával rendelkezik; valamint egy fő kísérő,  

c) Hallássérült személyek a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 

érvényes igazolványával rendelkezők, plusz 1 fő kísérő,  

d) Magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a súlyosan 

fogyatékos személy Magyar Államkincstár, illetve az Országos  

Nyugdíjbiztosításai Főigazgatóság által kiadott igazolás felmutatása mellett, 

plusz 1 fő kísérő,  

e) 65 éven felüli magyar állampolgárok (személyi igazolvánnyal vagy bármely 

más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával),   

f)        az Európai Unió más tagállamának állampolgára valamint nemzetközi 

szerződés alapján a szerződés hatálya alá tartozó 65 éven felüli külföldi 

állampolgár,   

g) 65 éven felüli menekült,  

h) hadirokkant és hadiözvegy, valamint a hadigondozási igazolványban 

feltüntetett 1 fő kísérő,  

i)        a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja,  

j)        a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző vagy a 

kifizetőhely igazolja.  

  

II. Fejezet Bérletigazolványok  
  

1. A bérletjegy csak a Szolgáltató által kiállított, ideiglenes igazolvánnyal, illetve 

bérletkártyával együtt érvényes. A bérletjegyekre fel kell vezetni a bérletkártya számát. A 

bérletkártyát és bérletet olyan tokba kell elhelyezni, amely az ellenőrzést lehetővé teszi.  

2. A bérletkártya elkészítéséhez szükséges:  

A bérletkártya elkészítéséhez bérletkártya igénylőlapot kell kitölteni, melyhez 1 db 3,5x4,5 

cm-es nagyságú (1 évnél nem régebbi) fényképet kell csatolni. A bérletkártya igénylés 

befogadásakor az igénylő kérésére a bérletkártya elkészültéig ideiglenes, papír 

bérletigazolványt állítunk ki.  

Dolgozói bérletkártya igénylésekor be kell mutatni a személyi igazolványt, tanuló 

bérletkártya igénylésekor az érvényes diákigazolványt.  

Nyugdíjasok esetében csak az jogosult nyugdíjas bérletkártya váltására, aki az igényléskor 

bemutatja:  

3. melléklet a …/2017. (IV.20.) határozathoz 



• az “ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNY”-át, nyugdíjjogosultságot igazoló 

okmányt  

• utolsó havi nyugdíjas csekkszelvényt, vagy a “Nyugdíjas határozat”-ot  

• rendszeres szociális segélyben részesülő esetén a polgármesteri hivatal  

igazolását  

Kedvezményes bérletszelvényt csak érvényesített bérletkártya vagy bérletváltó kártya 

birtokában lehet vásárolni.  

3. A bérletjegyek érvényessége  

a) A teljesárú vonaljegy a Szolgáltató által üzemeltetett helyi járatokon egyszeri 

utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határain belül.  

b) A vonalas bérlet a Szolgáltató által üzemeltetett helyi járatok közül a bérleten 

feltüntetett jelzés szerinti járatokon, az alábbi táblázatban foglaltak szerint 

érvényes.   

  

Vonalas bérlet 

száma  
A bérlettel igénybe vehető viszonylatok  

8  
1A Autóbusz-állomás – Kórház  

8 Kórház – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa  

20  

1A Autóbusz-állomás – Kórház  

2 Kórház – Ruhagyár  

2A Autóbusz-állomás – Ruhagyár  

2E Kórház – Autóbusz-állomás – Bolyki T. úti ált. iskola  

12K Autóbusz-állomás – Bolyki T.u.ált.iskola – Kórház  

20 Kórház – Szentsimon  

20A Autóbusz-állomás – Szentsimon  

21 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház  

22 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár  

26  
1A Autóbusz-állomás – Kórház  

26 Kórház – Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály  

33  
1A Autóbusz-állomás – Kórház  

33 Autóbusz-állomás – Center forduló  

74  

1A Autóbusz-állomás – Kórház  

4 Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető  

7 Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna  

74 Kórház – Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető  

A Gyújtó tér - Kórház vonalszakaszon minden vonalas bérlet minden helyi járatra 

érvényes.  

A vonalas bérlet az érvényességi időtartamán belül korlátlan számú utazásra 

jogosít. A bérletek a menetrendben aláhúzással jelölt, más útvonalon 

közlekedő(betérő) járatokra is érvényesek.  

Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz 

azonos megállói között más jelzéssel érvényesített vonalas bérlet is érvényes Ózd 

város közigazgatási határán belül.  

  

c) Az összvonalas, valamint a tanuló, nyugdíjas bérletek a Szolgáltató által 

üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényesek, Ózd város közigazgatási határán 

belül.  

  

4. A bérletek időbeni érvényessége, visszatérítése:  

a) A havi bérletek a hónap első napjának nulla órájától a következő hónap 5.  

napjának 24.00 órájáig érvényesek.  



b) A Szolgáltató kezelési költség levonásával visszatéríti:  

b1) a havi bérlet árát, ha az érvényesség hónapjában 5-ig visszatérítésre 

benyújtják,  

b2) havi bérletek árának felét, ha a visszatérítést igénylő a havi bérletet az 

érvényesség hónapjában 20-ig benyújtja.  

A kezelési költség a visszatérítendő összeg 10%-a.  

  

III. Fejezet Viteldíjak  
  

1. Ózd városban a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai az alábbiak:  

 

  Menetjegy- és bérlettípusok  Ár  

a)  teljesárú vonaljegy  250,- Ft/db  

b)  
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes  vonalas havi 

bérlet  
4.690,- Ft/db  

c)  
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes összvonalas havi 

bérlet  
5.990,- Ft/db  

d)  
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes tanuló havi 

bérlet  
2.390,- Ft/db  

e)  
a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes nyugdíjas havi 

bérlet  
2.390,- Ft/db  

  
2. Az 1. pontban meghatározott díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazzák.  

  

IV. Fejezet Egyéb díjak  
  

1. Kézipoggyász szállítás díja  

Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltató díjtalanul szállítja.  

  

2. Élő állat szállítás díja  

A kézipoggyász méretét meghaladó vagy nem zárt szállítóeszközben szállított kutya 

szállításának díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával, melyet az autóbusz 

vezetőjénél kell megváltani. A kézipoggyász módjára, zárt szállítóeszközben szállított 

kutya, továbbá a segítő kutyák (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és a rendőrségi, 

valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatósági feladatok ellátását segítő kutyái díjtalanul 

szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a 

vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utazási feltételek szerint a szállítható 

egyéb élő állatok szállítása szintén díjtalan.  

  

3. Pótdíjak és szabálysértési rendelkezések  

Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a 

leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel, továbbá aki utazási 

igazolványt jogtalanul használ, illetve kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, a teljes 

utazási viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat meg kell fizetnie.  

  

Az Ózd városban érvényes pótdíjak:  

1. 4.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki az utazási feltételek megsértésével 

kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, továbbá a járművet 

beszennyezi.  



2. 8.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy 

utazás alkalmával érvényes utazási igazolványt, vonaljegyet nem tud bemutatni. A 

pótdíjat a menetdíjon felül kell megfizetni. A bérletjegyek utólagos bemutatását a 

Szolgáltató nem fogadja el.  

3. 12.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki a 1.-2. pontokban meghatározott fizetési 

kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.  

4. Az 1.-3. pontban meghatározott díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) is 

tartalmazzák.  

  

Bérletek és utazási igazolványok utólagos bemutatására nincs lehetőség.  

  

 

Ózd város helyi autóbuszvonalai  
  

Viszonylat  Útvonal  

1A  Autóbusz-állomás – Kórház  

2  Kórház – Ruhagyár  

2A  Autóbusz-állomás – Ruhagyár  

2E  Kórház – Autóbusz-állomás – Bolyki T.u.ált.iskola  

4  Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető  

7  Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna  

8  Kórház – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa  

12K  Autóbusz-állomás – Bolyki T.u.ált.iskola – Kórház  

20  Kórház – Szentsimon  

20A  Autóbusz-állomás – Szentsimon  

21  Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház  

22  Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár  

26  Kórház – Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály  

33  Autóbusz-állomás – Center forduló  

74  Kórház – Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető  

  

  

Ez a melléklet 2017. május 1-jén lép hatályba.  

  

Ózd, 2017. április ….  
   

 

 

 

 

 

 Miskolc, 2017. április ….  

  ……….…………………..    ……………………………….  

Ózd Város Önkormányzatának képviseletében:   Észak-magyarországi Közlekedési    

Központ Zrt.   

képviseletében   

Janiczak Dávid   Pelcz Gábor  

polgármester   vezérigazgató  

 


