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Ózd Város Önkormányzata a 194/2012.(XI.29.) határozat értelmében az 
1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésében, valamint a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján 
közvetlenül bízta meg a Borsod Volán Személyszállítási Zrt.-t 2013. január 1-től 2013. 
június 30-ig az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával.  
 
A Közszolgáltatási szerződés mellékletét képező részletes feltételek – utazási 
feltételek, menetrend, díjszabás – a felek közötti egyeztetés után kerültek 
meghatározásra.  
 
Ózd városban a helyi járati futásteljesítmény 375 e km/év, emellett a városon át 
közlekedő helyközi regionális járatok Ózd város közigazgatási határán belüli 
szakaszán kombinált bérletek igénybevételével lehet utazni, a helyi megrendelő 
Önkormányzat, a helyközi megrendelő Nemzeti Fejlesztési Miniszter, és a szolgáltató 
Borsod Volán Zrt. között létrejött háromoldalú megállapodás alapján. A helyi 
feladatellátásba így bevont helyközi futásteljesítmény jelenleg kb. 476 e km/év. 
 
A VIG.: 45/2/2013. iktatószámú levelében a Szolgáltató jelezte a Megrendelő felé, 
hogy Ózd város vonatkozásában a háromoldalú megállapodás 7. pontjában leírtak 
figyelembe vételével a kombinált bérletek felhasználása a jelenlegi formában 8-10 M 
Ft/év önkormányzati többlettámogatás igénnyel jár.  
 
Az autóbuszos pályázati eljárás előkészítésére létrehozott Eseti Bizottság áttekintette a 
helyi feladatellátásba ilyen módon bevont helyközi járatokat, melyeken a kombinált 
bérlet elfogadásra kerül, és megállapította, hogy ezen járatok nagy részén vélhetően 
nem vagy csak igen kis számban utaznak kombinált bérlettel.  
 
Tekintettel arra, hogy ez a konstrukció az Önkormányzat számára fizetési 
kötelezettséggel jár, célszerű csak a legszükségesebb helyközi járatokat bevonni a 
helyi közlekedési feladatok ellátásába. A jelenlegi számítások szerint, a Szolgáltatóval 
egyeztetve elegendő lenne kb. 50,5 e km/év Ózd város közigazgatási határán belülre 
eső helyközi futásteljesítményen elfogadni a kombinált bérleteket. Ezzel a fent jelzett 
támogatási igény 1 M Ft/év mértékűre csökkenne. 
 
Annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a fentiek miatt felmerülő fizetési 
kötelezettség, célszerű már 2013. április 1-től csökkenteni azon helyközi járatok 
számát, ahol kombinált bérlet elfogadásra kerül. Az összes többi helyközi járaton csak 
a helyközi díjszabás szerint lehessen utazni. 
 
Az Ózd város helyi közösségi autóbusz közlekedésére vonatkozó jelenleg hatályos 
közszolgáltatási szerződés 5.2. pontja értelmében az utazási feltételek a 
közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződés 
módosításként kell kezelni. (A szerződés 6.1. pontja szabályozza a díjszabás, 8.2. 
pontja pedig a menetrend módosítását.) 



 
Fent leírtaknak megfelelően Ózd Város Önkormányzata kezdeményezte az utazási 
feltételek módosítását akként, hogy 2013. április 1-től a kombinált bérletek csak a  
határozati javaslat 1. mellékletében szereplő – Új köztemető és Szentsimon irányába 
közlekedő – helyközi regionális járatok Ózd város közigazgatási hátárán belül eső 
szakaszára legyenek érvényesek. 
 
Az előző bekezdésben leírtak miatt szükséges a közszolgáltatási szerződés 
mellékleteinek módosítása az alábbiak szerint: 

1. melléklet: Menetrend (a megszűnő helyközi vonalszámok törlése) 
2. melléklet: Utazási feltételek (a kombinált bérletek felhasználhatóságának 

pontosítása) 
3. melléklet: Díjszabás (a kombinált bérletek felhasználhatóságának pontosítása) 

 
A fent leírtakon kívül a közszolgáltatás más feltételeinek módosítására jelen 
előterjesztés nem terjed ki, a menetrend illetve a díjszabás technikai jellegű 
módosítását csak az utazási feltételek módosítása teszi szükségessé. 
 
A javasolt változások hatására a jelenlegi információk szerint a többlet finanszírozási 
igény a Szolgáltató részéről 7-9 M Ft/év mértékben csökken. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 



Határozati javaslat 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2013.(III.19.) határozata  
az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-

től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 
Személyszállítási Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő Ózd 
város helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosítását 2013. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 
1.1. A Közszolgáltatási Szerződés 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 
1.2. A Közszolgáltatási Szerződés 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 
1.3. A Közszolgáltatási Szerződés 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a BORSOD VOLÁN Zrt-t hogy az 1. pontban 
jóváhagyott módosításoknak megfelelően a kombinált bérletek elfogadásáról szóló – a 
helyi megrendelő Önkormányzat, a helyközi megrendelő Nemzeti Fejlesztési 
Miniszter, és a szolgáltató Borsod Volán Zrt. között létrejött – háromoldalú 
megállapodás módosításának előkészítésében működjön közre. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú megállapodás módosítás aláírására. 
 
 
Felelős:  Polgármester 
 A szerződés előkészítésért PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 
Határidő: 2013. március 31. 
 
 



1. melléklet a …/2013.(III.19.) határozathoz 
„ 1. melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez” 

 

 



 



 









 



2. melléklet a …/2013.(III.19.) határozathoz 
„2. melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez” 

 
Ózd helyi közlekedés tervezett utazási feltételei 2013. április 1-jétől 

 
I. Utazási jogosultság 

 
1. A jelen feltételekben rögzített helyi tarifahatáron belül a számozott helyi járatokkal és a 

közszolgáltatási szerződében rögzített országos és regionális járatokkal - a következő 
kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat, aki érvényes utazási igazolvánnyal 
rendelkezik.  
A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, 
valamint a hat éven aluli gyermek a személyszállítási szolgáltatás igénybevételére kísérő 
nélkül nem jogosult. Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz 
gyermekre legalább egy kísérőnek kell jutnia. A kísérővel utazó utasok járműben való 
elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni. 
A Szolgáltató a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból 
kizárhatja, ha az utas 

a) ittas vagy bódult, 
b) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával 

zavarja, 
c) magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai 

testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát 
veszélyezteti, 

d) ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon a 
járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, 

e) a járműbe kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható 
állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni, 

f) a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe és menetjegyet felszólításra 
vagy ellenőrzéskor sem vált, 

g) a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát 
más módon bizonyító igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére 
jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel, 

h) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, 
vagy 

i) az utazási feltételeket nem tartja meg. 
A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag a személyszállítás 
megkezdése – a járműnek a felszállóhelyről történő elindulása – előtt zárható ki az 
utazásból. 

 
2. Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság 

egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető 
igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás 
különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek 
használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt 
érvényesek. A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, a járműre utazási céllal történő 
felszálláskor a jegykezelőnek kell megfizetni. Az utazási igazolvánnyal rendelkező 
utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát szükséges a jegykezelőnek 
felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött 
utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmányokkal együtt – beleértve szükség 
esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányokat is – a jegykezelőnek fel 



kell mutatni, vagy át kell adni. Az utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell 
őrizni és a Szolgáltató által utazási igazolvány ellenőrzésre feljogosított személy részére 
ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor – a kedvezményes 
jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt – felhívására fel kell mutatni vagy át kell adnia. 
Amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű 
igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához 
szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni. 

 
3. A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett 

járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz. Az autóbuszjáratok utolsó 
megállóhelyei egyben végállomások is. A végállomáson az autóbuszról le kell szállni. 

 
4. 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 által kiadott sorszámozott igazolvány 
igazolásával; 

c) vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes 
arcképes igazolványával rendelkezik; valamint egy fő kísérő 

d) Hallássérült személyek a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 
érvényes igazolványával rendelkezők, plusz 1 fő kísérő 

e) Magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a súlyosan 
fogyatékos személy Magyar Államkincstár (MÁK) igazolvány felmutatása 
mellett, plusz 1 fő kísérő 

f) 65 éven felüli magyar állampolgárok (személyi igazolvánnyal), az Európai 
Unió más tagállamának állampolgára valamint nemzetközi szerződés alapján a 
szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, 

g) hadirokkant és hadiözvegy, valamint a hadigondozási igazolványban 
feltüntetett 1 fő kísérő 

h) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja 
i) a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja. 

 
II. 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. 
 

III.  Bérletigazolványok 
 

1. A bérletjegy csak a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. 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: 
 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 

 Egyvonalas bérlet: azon a vonalon jogosít utazásra, amelyre azt kiállították. Ha 
azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, akkor a közös vonalszakasz 
azonos megállói között más egyvonalas bérlet is érvényes. Az egyvonalas bérlet 
az érvényesség időtartamában idején belül korlátlan számú utazásra jogosít a 
tarifahatárokon belül. 

 Kétvonalas bérletjegy: a tarifahatáron túlutazók csak kétvonalas bérletjeggyel 
vehetik igénybe az alábbi viszonylatokat: 

 
 

 Viszonylat Tarifahatár 
8 Autóbuszállomás-Uraj-Susa Uraj, Uraji u.94 
20 Kórház-Autóbuszállomás-Ruhagyár-

Szentsimon 
Ózd, Bolyki fő út 94 

20A Autóbuszállomás-Szentsimon Ózd, Bolyki fő út 94 
20AT Autóbuszállomás-Szentsimon Ózd, Bolyki fő út 94 
20T      Kórház-Autóbuszállomás-TESCO-Szentsimon Ózd, Bolyki Fő 94 
26 Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály Hódoscsépány, Deák F. u.108. 
26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály Hódoscsépány, Deák F. u. 108 
33 Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó Bánszállás, bej. út 
33A Autóbuszállomás-Center, forduló Bánszállás, bej. út 

 
A kétvonalas bérlet azokon a vonalakon jogosít utazásra, amelyekre azt kiállították. Ha 
azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, akkor a közös vonalszakasz azonos 
megállói között más kétvonalas bérlet is érvényes. 
Átszállással történő utazásokhoz kétvonalas bérletjegy váltható az alábbi 
viszonylatokban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jel Igénybe vehető autóbusz-vonal 

12 
1A Autóbuszállomás-Kórház 
2 Kórház-Ruhagyár 
2A Autóbuszállomás- Ruhagyár 
2T Kórház-TESCO- Ruhagyár 

14 1A Autóbuszállomás-Kórház 
4 Autóbuszállomás-Új köztemető 

17 1A Autóbuszállomás-Kórház 
7 Autóbuszállomás-Szenna 

18 
1A Autóbuszállomás-Kórház 
8 Autóbuszállomás-Susa 
8A Autóbuszállomás-Uraj Szabadidő Központ 

120 

1A Autóbuszállomás-Kórház 
20 Kórház-Autóbuszállomás-Ruhagyár-Szentsimon 
20A Autóbuszállomás-Szentsimon 
20AT Autóbuszállomás-TESCO-Szentsimon 
20T Kórház-TESCO-Szentsimon 

122 1A Autóbuszállomás-Kórház 
22 Autóbuszállomás-Ruhagyár 

126 
1A Autóbuszállomás-Kórház 
26 Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály 
26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály 

133 1A Autóbuszállomás-Kórház 
33 Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó 

12 
1A Autóbuszállomás-Kórház 
2 Kórház-Ruhagyár 
2A Autóbuszállomás-Ruhagyár 
2T Kórház- TESCO- Ruhagyár 

 
A fel nem sorolt vonalak közötti átszállásos utazás csak összvonalas bérletjeggyel 
történhet. 
 A kombinált egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi 

járatok közül a bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton, valamint Ózd város 
közigazgatási határán belül a Háromoldalú megállapodás 1. sz. mellékletében 
meghatározott regionális járatokon egyaránt érvényes. 

 Az összvonalas, valamint a tanuló, nyugdíjas bérletek az érvényességi időn belül, 
a település valamennyi helyi autóbuszvonalán korlátlan számú utazásra jogosít. 

 A kombinált összvonalas, valamint a kombinált tanuló, nyugdíjas bérletek a 
BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi és a háromoldalú Megállapodás 1. 
sz. mellékletében meghatározott regionális járatokon egyaránt érvényes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. A bérletek érvényességi területei a következők: 

 

Egyvonalas bérletek viszonylatai 
Egyvonalas 

bérlet  
száma 

Tarifa-
határ 

Kétvonalas 
bérlet 

tarifahatá-
ron túl 

Egyvonalas 
kombinált 

bérlet 
száma 

Egyvonalas kombinált 
bérlettel igénybe vehető 

helyközi vonalak 
közigazgatási határon 

belül 
1A Autóbuszállomás-Kórház 1 

2 Kórház-Ruhagyár 
2A Autóbuszállomás-Ruhagyár 

2T Kórház-TESCO-Ruhagyár 
12 Kórház-Bibó István u. 

12A Autóbuszállomás-Bibó István u. 
12AT Autóbuszállomás-TESCO-Bibó István u. 

12T Kórház-TESCO-Bibó István u. 

- - - - 

20 Kórház-Szentsimon 
20A Autóbuszállomás-Szentsimon,aut.vt. 

20AT Autóbuszállomás-TESCO-
Szentsimon,aut.vt. 

20T Kórház-TESCO-Szentsimon,aut.vt. 

Ózd,  
Bolyki  

Fő út 94. 
120 20K 

4186-os vonal 
meghatározott járatai a 

közigazgatási határon belül 

21 Petőfi tér-Autóbuszállomás-Ruhagyár 

2 

- - 

4 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Új köztemető 4 4K 
4140-es és 4145-ös vonal 
meghatározott járatai  a 

közigazgatási határon belül 
7 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Szenna 7 

- - 

8 Autóbuszállomás-Uraj-Susa Uraj, Uraji 
u. 94 18 

8A Autóbuszállomás-Uraj, Szabadidő központ 
8 

22 Autóbuszállomás-Március 15. u. -Ruhagyár 22 
- - 

26 Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály 

26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály 
26 

Hódoscsé-
pány,  

Deák F. 
u.108. 

126 

33 Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó 

33A Autóbuszállomás-Center, forduló 
33 Bánszállás,  

bej. út 133 

- - 

 
Fogalmak: 

 Közigazgatási határok Ózd város helyi közlekedésében: 
o Új Köztemető 
o Szentsimon,aut.vt. 

A közigazgatási határokon túli utazás csak a regionális járatokon érvényes utazási 
feltételekkel lehetséges. 

 Tarifahatár: helyi járatok megállóhelye, amelynek átutazása kétvonalas bérlettel 
lehetséges. 

 
4. A bérletek időbeni érvényessége, visszatérítése: 

 a havi bérletek a hónap első napjának nulla órájától a következő hónap 5. 
napjának 24.00 órájáig érvényesek. 

 A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. kezelési költség levonásával 
visszatéríti: 
 a havi bérlet árát, ha az érvényesség hónapjában 5-ig visszatérítésre 

benyújtják, 
 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. 

 



 
IV. Poggyászszállítás 

 
1. Kézipoggyászként az utas helyi járaton 2 db - egy személy által könnyen hordozható, 

legfeljebb 10 kg tömegű - tárgyat vihet magával. 
Továbbá: 
 Helyi járaton 1 db ródli, 1 pár síléc, 1 köteg facsemete, 1 db gyermekkocsi 

díjmentesen szállítható. 
 Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a VOLÁN díjtalanul szállítja. 

 
2. Kézipoggyászként nem szállítható. 

 olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tilt, 
 olyan tárgy, amely méreténél, tömegénél fogva a járművön biztonságosan nem 

helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, 
kézipoggyászában és az autóbuszban kárt okozhat, 

 töltött lőfegyver 
 

3. Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek: 
 kisgyermek szállítására használt eszköz (kosár, gyermekkocsi) úgy helyezhető el, 

hogy a többi utasnak kényelmetlenséget ne okozzon. A kisgyermek biztonságos 
elhelyezése ebben az esetben is az utas feladata. 

 propán-bután gáz személyenként 1 db, legfeljebb 5 kg tölthető palackban vihető 
az autóbuszba, 

 annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba 
bevisz, pótdíjat kell fizetnie; emellett felelős a szabály megsértéséből származó 
károkért. 

A kézipoggyász őrzése az utas feladata. 
 

V. Élő állat szállítás díja 
 

A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával, melyet az autóbusz 
vezetőjénél kell megváltani. Az ölben, táskában stb. elhelyezett és kézipoggyász módjára 
szállított, valamint a segítő kutyák és hatósági feladatok ellátását segítő kutyák 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. 
 

VI. 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: 

 jármű beszennyezése: 4.000,- Ft 

 jegy nélküli utazás: 8.000,- Ft 

 8 napon túli: 12.000,- Ft 

 



Bérletek és utazási igazolványok utólagos bemutatására nincs lehetőség. 
 
Ózd város helyi autóbuszvonalai 
 

Viszonylat Útvonal 
1A Autóbuszállomás-Kórház 
2 Kórház-Ruhagyár 
2A Autóbuszállomás-Ruhagyár 
2T Kórház-TESCO-Ruhagyár 
4 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Új köztemető 
7 Autóbuszállomás-Vasútállomás-Szenna 
8 Autóbuszállomás-Uraj-Susa 
8A Autóbuszállomás-Uraj, Szabadidő központ 
12 Kórház-Bibó István u. 
12A Autóbuszállomás-Bibó István u. 
12AT Autóbuszállomás-TESCO-Bibó István u. 
12T Kórház-TESCO-Bibó István u. 
20 Kórház-Ruhagyár-Szentsimon 
20A Autóbuszállomás-Szentsimon,aut.vt. 
20AT Autóbuszállomás-TESCO-Szentsimon,aut.vt. 
20T Kórház-TESCO-Szentsimon,aut.vt. 
21 Petőfi tér- Ruhagyár 
22 Autóbuszállomás-Március 15. u. -Ruhagyár 
26 Autóbuszállomás-Hódoscsépány-Somsály 
26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály 
33 Autóbuszállomás-Center, Salakfeldolgozó 
33A Autóbuszállomás-Center, forduló 

 
Ózd, 2013. március                                                     Miskolc, 2013. március 
 
 
 
 
      ………………………………                                            ……………………………… 

Ózd Város Önkormányzatának                                        BORSOD VOLÁN Zrt.  
képviseletében:                                                                képviseletében: 

  
Fürjes Pál                                                     Dr. Sárközi György          
polgármester                                                    vezérigazgató 

 
 



3. melléklet a …/2013.(III.19.) határozathoz 
„3. melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez” 

 
 

Ózd helyi közlekedés tervezett díjai 2013. április 1-jétől 
 

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

a) teljesárú vonaljegy 250,- Ft/db 
b) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes  

egyvonalas havi bérlet 
4.230,- Ft/db 

 
c) a hó 1. napjától a következő hónap 5. napjáig érvényes 

kétvonalas havi bérlet 
5.000,- Ft/db 

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

összvonalas havi bérlet 
5.790,- Ft/db 

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

kombinált egyvonalas havi bérlet 
5.000,- Ft/db 

 
f) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes 

kombinált összvonalas havi bérlet 
7.180,- Ft/db  

 
g) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes 

tanuló, nyugdíjas havi bérlet 
2.060,- Ft/db 

 
h) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes 

kombinált tanuló, nyugdíjas bérlet 
2.710,- Ft/db 

 
 

2. A teljesárú vonaljegy a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon 
egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határain belül. 

 
3. Az egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a 

bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton, tarifahatáron való átutazással nem járó 
utazásokra érvényes. Ózd város közigazgatási határán belül a tarifahatárok az alábbiak: 
 Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló 
 Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló 
 Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló 
 Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló. 

 
4. A kétvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a 

bérleten feltüntetett jelzések szerinti járatokra, azok teljes vonalán érvényes Ózd város 
közigazgatási határán belül. 

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

megállói között más jelzéssel érvényesített egy - vagy kétvonalas bérlet is érvényes Ózd 
város közigazgatási határán belül. 

 
6. A kombinált egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok 

közül a bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton, valamint Ózd város közigazgatási 
határán belül a Háromoldalú megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott 
regionális járatokon egyaránt érvényes. 

 
7. Az összvonalas, valamint a tanuló, nyugdíjas bérletek a BORSOD VOLÁN Zrt. által 

üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényesek, Ózd város közigazgatási határán 
belül. 

 



8. A kombinált összvonalas, valamint a kombinált tanuló, nyugdíjas bérletek a BORSOD 
VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi és a Háromoldalú megállapodás 1. sz. 
mellékletében meghatározott regionális járatokon egyaránt érvényes Ózd város 
közigazgatási határán belül. 

 
9. A BORSOD VOLÁN Zrt. által közzétett utazási feltételekben foglaltak teljesítése 

esetén a bérletek árát részben vagy egészben - kezelési költség felszámítása mellett - 
visszafizeti. 

 
10. Az utazás, a poggyász és élő állat szállítás feltételeit a BORSOD VOLÁN Zrt. által 

közzétett utazási feltételek tartalmazzák. 
 

11. A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett 
járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz. 

 
12. 4.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki az utazási feltételek megsértésével 

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

 
13. 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 BORSOD 
VOLÁN Zrt. nem fogadja el. 

 
14. 12.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki a 12.-13. pontokban meghatározott fizetési 

kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. 
 

15. Az 1. pontban meghatározott díjak és a 12., 13. és 14. pontokban meghatározott pótdíjak 
az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazzák. 

 
Ez a melléklet 2013. április 1-jén lép hatályba. 

 
 

Ózd, 2013. március ….                                                    Miskolc, 2013. március ... 
 
 
 
 

……………………………… ……………………………… 
 Ózd Város Önkormányzatának  BORSOD VOLÁN Zrt.  
 képviseletében:  képviseletében: 

 Fürjes Pál  Dr. Sárközi György 
 polgármester  vezérigazgató 
 
 
 
 
 


