
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2007. (I.25.) számú  rendelete a helyi menetrend szerinti 

autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi 
autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és 

mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról. 
 

(egységes szerkezetben a módosító 27/2007. (XII.13.) Ör. sz., 27/2008. (XII.18.) Ör. sz., 20/2009. 
(XII.17.) Ör. sz., 9/2011. (III. 31.) Ör. sz., valamint a 18/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelettel) 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és az 1991. évi XX. törvény 138. 
§ (1) bekezdés m.) pontja alapján figyelemmel a 139/2006. (VI. 29.) 
Korm. rendelet rendelkezéseire, a helyi tömegközlekedés egyes 
díjainak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Általános rendelkezés 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város közigazgatási 
határán belül a menetrend szerinti helyi személyszállítási 
tevékenységet ellátó Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra, (a továbbiakban: szolgáltató) valamint az általa 
üzemeltetett helyi tömegközlekedési eszközökkel lebonyolított 
menetrend szerinti járatokat igénybe vevőkre.  

(2) A menetrend szerinti helyi személyszállításért fizetendő díjakat, az 
értékesített értékszelvények fajtáit a jelen rendelet 3. §-a, az 
alkalmazható pótdíjakat a jelen rendelet 4. §-a, az iskolák és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok hatósági díját az 
5. §-a határozza meg. 

(3) Az Önkormányzat képviselőtestülete a szolgáltató erre irányuló 
kérelme alapján állapítja meg a szolgáltató által üzemeltetett 
közlekedési eszközön egyszeri, átszállás nélküli, menetrend szerinti 
helyi utazásra jogosító menetjegy, illetőleg a korlátlan számú utazásra 
jogosító teljes árú bérletszelvény árát.  

 (4) A különböző arcképes bérletszelvények a naptári hónap, a 
negyedév, vagy az év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-
én üzemzárásig érvényesek. 

(5) A Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
jelen rendeletben szabályozottakon túlmenően köteles a 
tömegközlekedési járművek használatához az utazási feltételeket 
meghatározni, melyet köteles a járműveken kifüggeszteni.  

(6) A jelen rendeletben meghatározott helyi tömegközlekedési viteldíjak, 
kezelési költségek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azt a 



 

szolgáltató az adott szolgáltatásra vonatkozóan, a hatályos 
jogszabályban meghatározott mértékben jogosult felszámítani. 

(7) A szolgáltató az általános forgalmi adót is tartalmazó – a kerekítés 
általános szabályainak alkalmazásával megállapított – árat legkésőbb 
az ár érvénybelépésével egyidejűleg köteles közétenni. 

(8) A helyi tömegközlekedésben igénybe vehető kedvezmények 
valamint a díjmentes utazásra való jogosultság feltételeit, a 139/2006. 
(VI. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.  

Értelmező rendelkezések 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 
a.) helyi személyszállítás: Hajdúszoboszló város közigazgatási 
határán belül - helyi díjszabás alapján - végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítás, amely közszolgáltatási szerződés alapján végezhető. 
 
b.) menetrend szerinti személyszállítás: A menetrend alapján 
végzett, az utazási feltételek megtartásával bárki által igénybe vehető 
szolgáltatás. 
 
c.) menetjegy: A Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által közlekedtetett menetrend szerinti helyi 
járatokon, egyszeri, átszállás nélküli utazásra jogosító értékszelvény. 
 
d.) arcképes bérlet: A Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által kiállított, fényképpel ellátott utazási igazolvány, 
amely tulajdonosát, az adott időszakra érvényes bérletszelvénnyel 
együtt a közlekedési társaság által közlekedtetett menetrend szerinti 
helyi járatokon, érvényességi időtartamán belül korlátlan számú 
utazásra jogosítja.  
 
e.) bérletszelvény: Az érvényességi időtartamon belül a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közlekedtetett 
menetrend szerinti helyi járatokon a szolgáltató, vagy a vonatkozó 
jogszabályok alapján arra jogosult szervezetek által kiállított, érvényes 
arcképes utazási igazolvánnyal együtt utazásra jogosító értékszelvény.  

 
A helyi utazásért fizetendő árak 

3. § 
 

(1) A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain (nettó): 181,10- Ft 1 

 
(2) Az arcképes utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal együttesen 
érvényes autóbusz bérletszelvény ára az autóbusz vonalszakaszain:2 

                                                           
1
 A 3. § (1) bekezdését módosította a 18/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-jétől. 



 

 

 
 (3) A szolgáltató az egy hónapnál hosszabb időszakra érvényes 
bérletszelvények árát a jelen rendeletben meghatározott díjak 
figyelembe vételével, az egy hónapra érvényes díj, a bérletszelvény 
érvényességi időtartama hosszának megfelelő többszörözésével 
állapítja meg.  
 
(4) A teljes havi bérletszelvények az érvényességük kezdetéig teljes 
áron válthatók vissza. 
A teljes havi bérletek a tárgyhó 15-ig 50%-os árban a 
gépkocsivezetőnél válthatók vissza.  
A visszaváltás kezelési költsége 94,49,- Ft. 
 
(5) A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 94,49-Ft. Az 
elrontott, vagy megrongálódott bérletigazolványok kicserélési díja 
94,49-Ft.3 

 
(6) A kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes menetjegy árával, a 
vakvezető kutya és a rendőrségi kutya kivételével, melyek szállítása 
díjtalan. 
 
(7) A helyi tömegközlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db 
40x50x80 cm-t, vagy 1 db 200x20x20 cm-t meg nem haladó, egy 
személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó 
kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, egy pár sílécet, egy köteg 
facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. A felsoroltaktól 
eltérő méretű, illetve több darab nem szállítható.  
 

Pótdíjak 
4. § 

 
(1) A rendelet 3. §-ának (1)-(3) bekezdésében megállapított, az 
utazásért fizetendő díjon felül pótdíjat köteles fizetni, aki 

                                                                                                                                                                                     
2
 A 3. § (2) bekezdés a), b) és c) pontját módosította a 18/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 

1-jétől. 
3
 A 3. § (4)-(5) bekezdéseit módosította a 18/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-jétől. 

a./ az arcképes egyvonalas 
bérletszelvény ára egész hónapra 

(nettó): 
2 625,98- Ft 

b./ az arcképes összvonalas 
bérletszelvény ára egész hónapra 

(nettó): 
3 692,91- Ft 

c./ tanuló és nyugdíjas 
összvonalas bérletszelvény egész 

hónapra (nettó): 
2 118,11- Ft 



 

a./ érvényes menetjegy nélkül kísérli meg az utazást, 
b./ érvényes arcképes igazolvány, diákigazolvány és/vagy 
bérletszelvény nélkül kísérli meg az utazást, 
c./ valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, 
d./ olyan bérletszelvénnyel kísérli meg az utazást, amelyre az arcképes 
utazási igazolvány, vagy a diákigazolvány száma nincs tintával, 
olvashatóan rávezetve, 
e./ az 1. § (5) bekezdése alapján készített utazási feltételeket 
megszegi, 
f./ külön érvényes menetjegy nélkül szállítja a 3. § (7) bekezdésébe 
tartozókat, 
g./ aki a 3. § (8) bekezdésében foglaltakat megszegi, 
h./ utasként, vagy az általa szállított poggyász, élő állat bepiszkítja a 
járművet. 

 

(2) A pótdíj összege:  

a./ az (1) bekezdés a-h./ pontjában foglaltak megszegése esetén 

- helyszíni kiegyenlítés esetén: 2.500.-Ft 

- 3 napon belüli kiegyenlítés esetén: 4.000.-Ft 

- 30 napon belüli kiegyenlítés esetén: 6.000.-Ft 

- 30 napot meghaladó teljesítés esetén: 10.000.-Ft 

 
(3) Aki az ellenőrzés idején rendelkezik érvényes bérlettel vagy utazási 
igazolvánnyal, de azt az ellenőrzéskor nem tudja felmutatni, mentesül a 
pótdíj megfizetése alól, amennyiben 
72 órán, illetve 3 munkanapon belül a tömegközlekedési eszközöket 
üzemeltetők által kijelölt helyen bemutatja és nettó 275,59,-Ft 
bérletbemutatási díjat megfizet.4  

 
Az oktatási és nevelési intézmények által rendelt helyi autóbusz-

különjáratok hatósági díja 
 

5. § 
 

(1) Az oktatási és nevelési intézmények által rendelt helyi autóbusz-
különjáratok hatósági díja:5 

 

 Az autóbusz díja 

Ft/km 196,85-Ft 

Ft/óra 2559,06-Ft 

Legkisebb fuvardíj 
(Ft) 

10629,92-Ft 

 

                                                           
4
 A 4. § (3) bekezdését módosította a 18/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-jétől. 

5
 Az 5. § (1) bekezdését módosította a 18/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet. Hatályos 2012. január 1-jétől. 



 

 (2) A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő 
írásban köteles igazolni. 
A különjárati autóbuszon az iskolák és tanintézetek tanulói, továbbá a 
kíséretüket ellátó pedagógusok és szülők utazhatnak az (1) 
bekezdésben meghatározott díjak szerint. 

 
(3) A különjárati díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, 
hogy az érvényes óra, vagy km díjat meg kell szorozni a díjszámítási 
idővel, vagy a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a 
magasabb díjat kell felszámítani.  
 
(4) Ha a (3) szerint számított díj nem éri el az autóbuszonként a 
legcsekélyebb díjat, úgy a legkisebb fuvardíjat kell alkalmazni. 
 
(5) a./ A díjszámítási idő a hajdúszoboszlói telephelyről induláskor a 
telephelyre visszaérkezésig eltelt idő. Minden megkezdett órát a 
kerekítés szabályai szerint kell kerekíteni.  
b./ A díjszámítási távolság a garázsból (telephelyről) indulástól a 
garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer. Minden 
megkezdett kilométert teljes kilométernek kell tekinteni. 

 
6. § 

 
E rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
többször módosított 2/1992. (I.30.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2007. január 25. 
 

 

 

 

Dr. Sóvágó László   Dr. Vincze Ferenc 
                   polgármester       jegyző 


