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Hatályát vesztette 2012. április 1-től1 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

 
7/1991. (IV.09.) 

önkormányzati rendelete 
 

A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, 
valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt 

helyi autóbusz különjáratok díjáról 
 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 
7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:2 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 
E rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal 
menetrendszerű személyi szállítást végző, illetve az iskolák és tanintézetek megrendelésére 
különjáratot indító vállalkozókra terjed ki. 
 

2. §.3 
 
(1) E rendelet alkalmazásában: 
 

a) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági és egyéb társaság, továbbá a természetes személy; 
 
b) iskola és tanintézet: óvoda, általános és középiskola, diákotthon, főiskola, egyetem. 

 
(2)4Az e rendeletben meghatározott díjtételek – a 6. §-ban megállapított díjakon kívül - az 
általános forgalmi adót tartalmazzák. 
 

Általános rendelkezés 
 

3. §. 
 
Az autóbusszal menetrendszerű személyszállítást végző vállalkozó - a tevékenységéhez előírt 
jogszabályi feltételeken túl - köteles a Polgármesteri Hivatalnak bejelenteni az általa indított 
járatok útvonalát és menetrendjét, valamint az abban bekövetkező változásokat. 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályát veszti 2012. április 1-től. 

2
 Módosította a 64/2004. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. január 1-től. 

3
 Megállapította a 36/1998. (XII.17.) rendelet 1.§-a. Hatályos 1999. január 1.-től. 

4
 Módosította a 63/2003.(XII.15.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2004. január 1.-től. 
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A menetrendszerinti közlekedés díjai 

 
4. §. 

 
(1)1  A Közgyűlés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
       a)  Vonaljegy   aa) előre váltott      230 Ft 
                                ab) gépkocsi vezetőnél     340 Ft 
       b)   Egyvonalas bérletjegy              4.755 Ft 
       c)   Egyvonalas fél havi bérletjegy             3.550 Ft 
       d)   Összvonalas bérletjegy              6.270 Ft 
       e)   Összvonalas fél havi bérletjegy             4.665 Ft 
       f)   Összvonalas heti bérletjegy              2.130 Ft 
       g)   Arckép nélküli összvonalas bérletjegy          22.695 Ft 
       h)   Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy            2.780 Ft 
   
 (2)2 A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbusz járatokon (idény, fürdő, 
       temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb 
       díjak: 
 
        a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg: 340 Ft  
        b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja:  460 Ft   
 
(3)3 A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves és éves bérlet is kiadható. 
 

a) A negyedéves bérlet díja a havi bérletjegy háromszorosa. 
b) Az éves bérletjegy díja a havi bérletjegy tizenegyszerese. 

 
(4)4 A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltöttek 
számára ingyenes. 
 

Áralkalmazási feltétel 
 

5. §. 
 
(1) A havi, negyedéves és éves bérletjegyek a naptári hónap, negyedév vagy az év első 
napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek. Az egyvonalas és az 
összvonalas első félhavi bérletjegyek a naptári hónap első napjától a naptári hónap 20-án 24 
óráig, a második félhavi bérletjegyek a naptári hónap 16-án 00,00 órától az adott időszakot 
követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek5. 
 

                                                 
1
 Módosította a 66/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. január 1-től. 

2
 Módosította a 66/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. január 1-től.  

3
 Módosította a 42/1997 (XII.05.) önkormányzati rendelet 1.§ -a. Hatályos 1998. január 1-től. 

4
 Beiktatta a 8/1998 (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 1998.január 1-től. 

5
 Módosította a 48/1991. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 1992.január 17-től. 
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(2)1 Az arcképes havi bérletek az érvényesség kezdete előtt teljes áron, az érvényesség 
hónapjának 15-éig 50 %-os áron visszaválthatóak. 
 
(3)2 Az előre váltott vonaljegy a következő árváltozás hatályát megelőző naptól számított egy 
évig utazásra jogosít vagy ugyanezen időpontig visszaváltható. 
 
(4) A kutyaszállítás díja azonos a vonaljegy árával. A vakvezető kutya és rendőrségi kutya 
szállítása díjtalan. 
 
(5) Az autóbuszra minden utas 2 db 40x50x60 cm méretet meg nem haladó, 1 személy által 
hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db ródlit, 1 pár 
sílécet, 1 kötet facsemete, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 
 
(6)3 Bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 50 Ft. 
 
 

6. §.4 
 
(1) A megállapított viteldíjon felül 
 

a) 3.000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki 
aa) az utazási feltételek megsértésével csomagként, kézi poggyászként nem szállítható 
tárgyat,  
ab) kutya kivételével - élő állatot visz be a járműbe; 
ac) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi. 
 

b)    6.000 Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki 
ba) jegy nélkül, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve 
utazási, üzletpolitikai kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe; 
bb) olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma, a 
kedvezmény jogosultságát igazoló okmány száma nincs olvashatóan tintával 
rávezetve; 
bc) kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít. 
bd) 8 napon belüli fizetés esetén a pótdíj 6.500 Ft. 
 

c) 3.000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni a díjon, illetőleg az a) és b) pontokban 
meghatározott pótdíjon felül, aki tartozását 8 napon belül nem egyenlíti ki.  

 
(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni 
nem tudja, úgy két munkanapon belül a vállalkozó által kijelölt helyen történő bemutatás 
esetén mentesül pótdíj fizetése alól, de 700 Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Módosította a 84/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. január 1-től. 

2
 Módosította a 84/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. január 1-től. 

3
 Módosította a 84/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. január 1-től. 

4
 Módosította a 66/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. január 1-től. 
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A helyi különjáratú autóbusz közlekedés díjaira, 
a díjszámítás módjára, hatályára és az igényjogosultságra 

vonatkozó javaslat 
 

7. §.1 
 
        --------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Díjcsoport                    Mennyiségi             Szóló                            Csuklós 
                                                 egység               autóbusz                        autóbusz 
         -------------------------------------------------------------------------------------------- 
         a) kilométer díj                 Ft/km    425     535 
         b) óradíjtétel                     Ft/óra            2.125             2.675 
         c) legcsekélyebb díj          Ft           12.750           16.050 
             (30 km) 
         --------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

8. §. 
 
(1) A legfeljebb 72 órai időtartamú különjáratok  díjának megállapítása alternatív 
(vagylagos)  díjszámítással történik oly módon, hogy az autóbuszok által (garázstól, illetve 
telephelytől garázsig, illetve  telephelyig) megtett km-teljesítményt  meg  kell  szorozni a 
megfelelő csoportba tartozó km-díjtétellel, továbbá az autóbuszok igénybevételi idejét 
(autóbuszoknak garázstól, illetve telephelytől való indulási  idejétől a garázsba, illetve 
telephelyre  való  érkezésig  eltelt    idő) meg kell szorozni az óradíj tétellel és az így nyert  
szorzat közül a magasabbik - mely  azonban nem lehet kevesebb, mint a legcsekélyebb díjtétel 
- lesz a fizetendő díj. 
 
A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni.  A díj felszámítása 
szempontjából minden megkezdett kilométer teljes kilométernek és minden megkezdett óra 
teljes órának számít. A megrendelő különjárati igénye olyan, hogy a különjárati autóbusz - 
ugyanazon személyekből álló, mért körű csoportszállítás céljából - a nap folyamán többször 
kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejeztével, egyszer kell figyelembe 
venni. 
 
(2) A 72 órát meghaladó időtartamú különjáratok díját csak a kilométer teljesítmény alapján 
kell számítani. Díjszámításnál autóbuszonként az átlagos napi 100 km teljesítménynek 
megfelelő díjat kell figyelembe venni. Az ennél magasabb teljesítmény esetén a tényleges 
teljesítmény alapján kell a díjat megfizetni.  Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít. 
 

9. §. 
 
Hatálya kiterjed: a tanintézetek (óvoda, általános iskola, szakmunkásképző intézet, 
középiskola, főiskola, egyetem) által rendelet különjáratokra, függetlenül attól, hogy a 
tanintézetet ki tartja fenn. 
 

                                                 
1
 Módosította a 66/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2012. január 1-től.  
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10. §. 
 
Igénybevételre jogosultak: a különjárati autóbuszon a tanintézetek tanulói (hallgatói), 
továbbá a tanulók kíséretét ellátó pedagógusok és autóbuszonként legfeljebb 3 fő kísérő szülő 
utazhat. 
 

 Vegyes rendelkezés 
 

11. §.1 
 

12. §. 
 
 
(1) A rendelet a pénzügyminiszter  jóváhagyása  után, a  kihirdetést követő hónap 1. napján  
lép  hatályba  de rendelkezéseit visszamenőlegesen 1991. március 1-jétől kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével a 2/1991. számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Kaposvár, 1991. április 4. 
 
 
 
 
  dr. Kéki Zoltán s.k.   Szabados Péter s.k. 
 
           jegyző         polgármester 
 
 
 

                                                 
 
1
 Megsemmisítette a 19/1998 (V.22.) AB. határozat. 


