
6/2020. (III. 31.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 

határozata: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei 

Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Kaposvár területén az egészségügyi 

dolgozók részére a helyi személyszállítási közszolgáltatásokat díjmentesen biztosítja 

korlátlan igénybevételi lehetőség mellett a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap 

első munkanapjáig. 

2. Az egészségügyi dolgozók díjmentes utazási jogosultságának igazolására az alábbi 

okmányok felmutatását a helyi közlekedési szolgáltatók kötelesek elfogadni: 

1) az egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó által – a közforgalmú személyszállítási 

utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-a alapján 

2019-ben vagy 2020-ban kiállított – évi 12 alkalmas „Utazási utalvány”, valamint 

a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya együttesen (amelyek egyfajta 

bérletként funkcionálnak) vagy 

2) amennyiben a dolgozó utazási utalvánnyal nem rendelkezik, az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó 

által kiállított igazolás vagy 

3) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító (az egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkező személyek részére a működési nyilvántartásba vételüket követően 

kiállított) hatósági igazolvány. 

3. Az alkalmazásban állók évi 12 alkalmas „Utazási utalványára” az egészségügyi 

dolgozók díjmentességének érvényesítésével kapcsolatosan semmilyen bejegyzés nem 

tehető, ezáltal is biztosítva, hogy az egészségügyi dolgozók a veszélyhelyzet 

lezárulása után élhessenek a részükre kiadott „Utazási utalvány” alapján igénybe 

vehető helyközi utazási kedvezményekkel. El kell tekinteni továbbá attól, hogy: 

 az „Utazási utalvány” a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján eredetileg 

korlátozott mértékű, 50%-os helyközi jegykedvezményre jogosít,  

 az „Utazási utalvány” feltüntetett kedvezményes utazási alkalmak a jogosult 

személy által felhasználásra kerültek-e vagy sem, illetve  

 az „Utazási utalványt” 2019 vagy 2020 évben állították-e ki, vagyis az a rájegyzés 

szerint 2020. március 31-én lejár-e vagy sem. 
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4. Az egészségügyi dolgozók tekintetében figyelmen kívül kell hagyni azon – a lejáró 

utalványok érvényességi idejének a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napig 

történő meghosszabbításával kapcsolatos – tájékoztatást, miszerint abban az esetben, 

ha az „Utazási utalvánnyal” biztosított 12 alkalmas kedvezménylehetőséget a 

kedvezményre jogosult személy már felhasználta, az adott, betelt „Utazási utalvány” 

alapján már nem jogosult 50% kedvezményű helyközi menetjegy igénybevételére. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balog Beáta igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

INDOKOLÁS 

 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 

területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Az 

az egészségügyi dolgozók részére a helyi közlekedés ingyenes biztosítása halasztást nem tűrő, 

azonnali intézkedést igénylő, a járványhelyzet leküzdését szolgáló intézkedés. 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. március 31. 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 

 polgármester  jegyző 

 

 


