
MEGÁLLAPODÁS 

 
 

amely létrejött 

 

egyrészt Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere (nevében eljár 

Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár), a továbbiakban: Miniszter,  
 

másrészt Bátonyterenye Város Önkormányzata (nevében eljár Nagy-Majdon József 

polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat 
 

(a továbbiakban együtt: Felek) között 

 

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. (továbbiakban Sztv.) 5. § (3) 

bekezdése a) pontjában meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatások 

elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása feltételeinek rögzítése 

céljából, az alábbiak szerint: 

 
 

1. Miniszter tudomásul veszi az Önkormányzat bejelentését, amely szerint az 

Önkormányzat közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos 

közszolgáltatás ellátásához az elővárosi/regionális autóbuszos közszolgáltatást folytató 

Szolgáltató elővárosi/regionális járatait igénybe kívánja venni. Az Önkormányzat jelen 

Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltató Miniszter által történő, jogszerű 

kiválasztásához hozzájárul, a Szolgáltató kiválasztásának és megbízásának jogát jelen 

megállapodással a jelen Megállapodás szerinti körben a Miniszterre átruházza. 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott személyszállítási 

közszolgáltatás ellentételezésére, a szolgáltatás minőségére és annak ellenőrzésére 

vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Miniszter a Szolgáltatóval az 

elővárosi/regionális autóbuszos közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződésben határozza meg.  

 

2. Miniszter az Önkormányzattal kötött jelen Megállapodás alapján hozzájárul a 

Megállapodás 1. sz. mellékletében tételesen felsorolt elővárosi/regionális járatoknak 

az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek 

viszonylatában e járatok helyi tarifával helyi viszonylatú személyszállításban történő 

igénybevételéhez.  

A Miniszter – az Önkormányzat nevében is – megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatóval 

kötött közszolgáltatási szerződés keretében a helyi személyszállítási közszolgáltatások 

elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásával kapcsolatos 

feladatok ellátásával. Az 1. számú melléklet tartalmazza a járatok települést érintő 

menetrendi kivonatait is.  
 

3. A helyi tarifával igénybe vehető járatokon, a helyi viszonylatú utazásoknál az 1. 

pontban meghatározott közszolgáltatási szerződésben megállapított, helyi járatokra 

érvényes tarifát és az állam által jogszabályban meghirdetett utazási kedvezményeket 

kell alkalmazni. A helyi tarifa alkalmazása a helyi menet- és bérletjegyek, díjtermékek 

használatát és elfogadását, valamint a helyi járatokon érvényes kedvezmények 

igénybevételi lehetőségét jelenti. A helyi tarifa alkalmazásával összefüggő 

szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénybevételi rendje a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően történik.   
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4. A járatok helyi tarifával való igénybevételi lehetőségének meghirdetése Szolgáltató 

feladata. A Szolgáltató menetrendi kiadványaiban köteles feltüntetni a helyi tarifa 

alkalmazását a helyi utasokra vonatkozóan. Amennyiben a regionális járat egy adott 

helyi autóbuszvonal valamennyi megállóhelyén megáll, a járat helyi 

viszonylatszámmal is ellátható. 

 

5. Szolgáltató a jelen Megállapodás fennállásának időtartama alatt, az abban foglaltak 

alapján köteles figyelemmel kísérni az utasforgalom alakulását és az utazási igények 

változását, s azok függvényében a menetrend módosítását kezdeményezheti. A 

módosítás jóváhagyása során Miniszter az Önkormányzat véleményét lehetőség 

szerint figyelembe veszi. 

 

6. Az Önkormányzat köteles a jelen Megállapodás alapján a Szolgáltató által helyközi 

járatokkal végzett helyi közszolgáltatás költségeihez 10 %-os mértékben hozzájárulni. 

Az ennek alapjául szolgáló, egy kilométerre vetített költségek körében a Szolgáltató 

2019. december 31. napján hatályos közszolgáltatási szerződésének 9. sz. melléklete 

szerinti tartalommal az adott vonalra kimutatott költségek közül az üzemeltetés 

közvetlen személyi jellegű költségét, az üzemeltetés közvetlen anyagköltségét, az 

üzemeltetés egyéb közvetlen költségét és a közvetlen karbantartási költséget kell 

figyelembe venni. Az elszámolás alapja az Önkormányzat közigazgatási területének 

első megállójától a közigazgatási területen található utolsó megállóig, a KTI által az 

érintett járatok éves menetrendjéből kiszámított, vonalanként nyilvántartott, 

kilométerben mért távolság, amely alapján kiszámítható a Megállapodás által érintett, 

a Miniszter által hivatalosan közölt, összesített éves kilométer teljesítmény. 

 

A kilométer teljesítmény és a 2019. évi tényadatok alapján a fent részletezett 

költségnemekből számított összeg 10 %-ának figyelembevételével a Miniszter által 

meghatározott hozzájárulásként az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozó 7.279.000,- 

Ft éves díj alapján a Megállapodással érintett időszakra – az éves díj 2/12-ed részeként 

– 1.213.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszáztizenháromezer forint hozzájárulást fizet 

Szolgáltató részére a helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének 

költségeihez való hozzájárulásként. 

 

A hozzájárulást az Önkormányzat egy összegben, 2021. február 20-ig fizeti meg 

Szolgáltató részére, a Szolgáltató 10200971-21508747-00000000 számú számlájára.  
 

A jelen Megállapodásban meghatározott hozzájárulás összege a belterületi 

kilométerteljesítmény ± 10 %-os változása mellett változatlan, fix tétel. Amennyiben 

ezt meghaladó változás következik be a kilométer-teljesítmény vonatkozásában, abban 

az esetben a Miniszter és az Önkormányzat jelen Megállapodás feltételeit 

újratárgyalják. 

 

A Megállapodás aláírásával az Önkormányzat tudomásul veszi a Megállapodás 1. sz. 

mellékletében meghatározott elővárosi/regionális vonalak településen belüli 

szakaszának helyi személyszállításhoz kapcsolódó, a bevétellel nem fedezett indokolt 

költségek megtérítésére vonatkozó, az Sztv. 4. § (4) bekezdés d) pontjában 

meghatározott és e pontban részletezett kötelezettségét. 

Tekintve, hogy a Miniszter az Önkormányzat nevében is a Szolgáltatót – a 

Szolgáltatóval kötött helyközi közszolgáltatási szerződés keretében – bízta meg 

elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási 
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feladatok ellátásával, az ITM részére benyújtandó auditált költségtérítési 

adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az elővárosi/regionális vonalak teljes hosszának 

kilométer teljesítményét, bevételeit és ráfordításait, így a helyi utas szállítás 

ellentételezéseként az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás összegét is. A 

közszolgáltatási beszámoló elkészítése és adattartalma tekintetében a Szolgáltató 

köteles a 1370/2007/EK rendelet előírásainak megfelelően eljárni. 

 

7. Jelen Megállapodás a Felek között határozott, 2021. január 1-től 2021. február 28-ig 

tartó időszakra jön létre. 

 

8. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás megszűntével a helyközi 

járatok a város közigazgatási területén csak a Szolgáltató mindenkor érvényes 

helyközi díjtermékekkel vehetők igénybe, a továbbiakban a helyi díjtermékek e 

járatokon nem értékesíthetők és nem elfogadhatók. Az utasok tájékoztatása erre az 

esetre a Szolgáltató és az Önkormányzat együttes kötelezettsége.  

  

9. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval kötött helyi közszolgáltatási 

szerződését jelen megállapodásban foglaltak figyelembe vételével, a Megállapodás 

aláírását követő 30 napon belül módosítani szükséges. 

 

10. A Megállapodást érintő nyilatkozatok kiadása, a Megállapodás 1. számú mellékletének 

módosítása, valamint egyéb Megállapodást érintő megkeresések ügyében az ITM 

Közlekedési Szolgáltatási Főosztályának vezetője jár el. 

 

11. Az 1. számú melléklet jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

 

 

Budapest, 2020. ………………………       Bátonyterenye, 2020. december 28. 

 

 

 

 

______________________ _______________________ 
 

a Miniszter nevében 

Dr. Mosóczi László 

közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 

 

az Önkormányzat nevében 

Nagy-Majdon József 

polgármester 

 

 

 

 

 Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 ______________________________ 

                  Kovács Krisztián 

     városgazdálkodási osztályvezető 

 


