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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

49/2012. (VI. 19.) 
önkormányzati rendelete 

 
a helyi személyszállítási közszolgáltatás alapellátási szintjéről 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 

évi XLI. törvény 49. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzat-

okról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében el-

járva a következőket rendeli el: 

 
1. Hatály, közfeladat-ellátás 

 
1. § 

 

E rendelet hatálya a helyi személyszállítási közszolgáltatásra terjed ki. 

 

2. § 
 

Kaposváron a helyi közösségi közlekedés biztosítása közfeladat. A helyi személyszállítási 

közszolgáltatás körében menetrend szerinti autóbusz-járatok közlekednek. 

 

3. § 
 

A helyi személyszállítási közszolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) kötött közszolgálta-

tási szerződésben, a közszolgáltatás tartalmának meghatározása során legalább az e rendelet-

ben foglalt alapellátási szintet biztosítani kell.  

 
2. A helyi személyszállítási közszolgáltatás alapellátási szintje 

 
4. § 

 
(1) A (2) – (3) bekezdésben szereplő követelmények olyan minimális közszolgáltatási szintet 

határoznak meg, amelyeknél magasabb mértékű helyi személyszállítási közszolgáltatás a köz-

szolgáltatási szerződésben a felmerülő igények és rendelkezésre álló források függvényében 

rögzíthető. 

 

(2) A helyi személyszállítási közszolgáltatásban az alapellátás biztosításához a következő 

alapelveket kell figyelembe venni: 

 

a) a Szolgáltató napi üzemideje munkanapokon reggel legalább 4.30-tól este 23.10-ig tart; 

 

b) munkanapon és fővonalakon csúcsidőben a csúcsidőn kívüli járatokhoz képest rövidebb já-

ratkövetési időt kell biztosítani; 

 

c) a járatkövetési időt úgy kell kialakítani, hogy járatonként az autóbuszok férőhely kihasz-

náltsága a 80 %-ot ne haladja meg; 

 

d) a Szolgáltató munkanapon legalább 23 fővonalon indít járatot; 



 L:\ado\mentes\ny\2012_49.doc 

2021.06.02  Oláhné P. Andrea 2. oldal/2 

 

e) a helyi autóbusz pályaudvar és a járat végpontja közötti eljutási idő nem lehet hosszabb 50 

percnél. 

 

(3) A helyi személyszállítási közszolgáltatásban az alapellátás biztosításához a következő 

szempontrendszert kell fegyelembe venni: 

 

a) a helyi autóbusz pályaudvarról a város településrészeinek (Kaposfüred, Toponár, Töröcske, 

Kaposszentjakab) közvetlen elérhetőségét biztosítani kell; 

 

b) a közoktatási intézményekbe történő eljutás elősegítése érdekében követelmény, hogy az 

általános- és középiskolák legfeljebb 500 méter távolságról tömegközlekedési eszközzel 

megközelíthetőek legyenek; 

 

c) a helyi autóbusz pályaudvarról a Kaposvári Egyetem főépületéhez történő eljutást biztosí-

tani kell; 

 

d) a munkába járás elősegítése érdekében, a város gazdasági életében jelentős szerepet betöltő 

nagy (legalább 200 főt) foglalkoztató vállalkozások tömegközlekedéssel történő megközelíté-

sét biztosítani szükséges; 

 

e) az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében a helyi autóbusz pályaudvar-

ról a Kaposi Mór Oktató Kórházhoz történő eljutást közvetlenül biztosítani kell; 

 

f) a közigazgatási és igazságszolgáltatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében köve-

telmény,  hogy a városháza és a bíróságok legfeljebb 500 méter távolságról tömegközlekedési 

eszközzel megközelíthetőek legyenek; 

 

g) a helyi autóbusz pályaudvarról a Keleti Temető és a Nyugati Temető közvetlen elérhetősé-

gét biztosítani szükséges. 

 
3. Záró rendelkezések 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.  

 

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépéskor érvényes közszolgáltatási szerződésben is érvé-

nyesíteni kell. 

 

Kaposvár, 2012. június 14. 
 

 

 

 Szita Károly s.k.  dr. Kéki Zoltán s.k. 
 polgármester  címzetes főjegyző 
 
 

 
 


