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Szolgáltatási Koordinátor 

A határozati javaslat elfogadásához 
minősített többség szükséges! 

 ELŐTERJESZTÉS 
A helyi tömegközlekedés változásai által Izbégen okozott nehézségek orvoslására valamint 

menetrend pontosítás 
 (Készült: a Képviselő-testület 2012. november 22- i ülésére) 

 Tisztelt Képviselő-testület! 
 Vezetői összefoglaló: 
A testület által elfogadott új helyi tömegközlekedési rendszer annak sajátosságai folytán Izbégen komoly problémákat 
is okoznak abból fakadóan, hogy az eddig használt buszok fele-fele részben válnak helyi illetve helyközi tarifa mellett 
igénybe vehetővé. Ezen érdeksérelem orvoslására egy hosszú távú és egy rövid távú javaslatot terjesztek a testület elé: 
Hosszú távon: Izbégen valamilyenfajta tarifaátjárhatóság megteremtése 
Rövidtávon: a tarifa szétválásból fakadó utazókat terhelő plusz költségek részbeni átvállalása. 
 
A döntés költségvetési kihatása hosszú távon még nem ismert, milliós nagyságrendű, amiről majd később kell dönteni; 
rövidtávon 793 eFt. 
 
Részletes kifejtés:   
A helyi tömegközlekedés legnagyobb átalakítása abban mutatkozik meg, hogy december 1-től megszűnik a tarifaegység a 
városban, azaz az, hogy a városon belüli utazás esetén minden buszon helyi bérlet vagy jegy váltása mellett lehet utazni. 
Minderre leginkább azért kerül sor, mert nem volt tisztázható, hogy mi és miért is kerül pontosan olyan sokba ezen 
tarifaegységben, mint amennyit a közszolgáltató megkövetelt a várostól, másrészt, hogy új közszolgáltató bevonása váljon 
lehetővé. 
A városon belül közlekedő buszok 5/6-a helyközi busz, 1/6-a helyi busz, ilyen arányban válik tehát külön a tarifarendszer is. A 
helyi menetrendben történő változásokat (egyes járatok átalakulása, megállószám növekedés, megszűnés) nem tekintve, a 
változások a legtöbb utazási viszonylatban vagy olyan változást jelentenek, mely kisebb alkalmazkodást igényel a lakosságtól 
(Püspökmajor) vagy nem jelentenek változást (Pismány, helyközi utazók) vagy kifejezetten előnyös változást jelentenek (pl. a 
11-es út mentén utazók egy része). Utalok itt például arra, hogy a városon belül közlekedő buszok tehát 5/6-án a kedvezményre 
jogosultak jelentős árcsökkentést fognak tapasztalni ugyanazon buszok vonatkozásában, mint amiket eddig is igénybe vettek. 
 
Egy utazási viszonylatban, egy városrészben okoz a változást jelentősebb problémát: Izbégen. Itt ugyanis a közlekedő buszok 
fele helyközi busz, fele helyi. Azaz a változást követően az utasok által egy bérlettel igénybe vehető járatok száma feleződik, 
vagy ugyanannyi járatot csak többletköltséggel tudnak igénybe venni, vagy a meglévő mellé vagy még egy bérletet váltanak, 
vagy ha éppen rosszul jönnek ki a buszok, akkor plusz menetjegyet kell váltaniuk. 
 
Ezen érdeksérelem kiküszöbölésére két javaslatot teszek: 

1. Állapodjunk meg a helyközi szolgáltatóval (Volánbusz), hogy a pilisszentlászlói és dömörkapui járatra a helyi 
bérlettel rendelkező utasok további jegy vagy bérlet váltása nélkül felszállhassanak és utazzanak. Erre az első tárgyalásokat 
már lefolytattam a Volánbusszal, azonban ehhez minisztériumi jóváhagyást kell kérnie, ami időt vehet igénybe. Az első 
tárgyaláson január 15-ei bevezetést tartottunk lehetségesnek. Valamint ezen megállapodásnak ára lesz, azaz fizetnie kell az 
önkormányzatnak a Volánbusz számára, de ezen összegről még nem tudtunk tárgyalni, mert még nem végezték el az első 
számításaikat. Így azt javaslom, hogy a testület ezen irányú tárgyalásokba egyezzen bele és amint konkrét megállapodás 
körvonalazódik, azt jóváhagyásra beterjesztem. 

2. Addig, amíg ez a megállapodás létre tud jönni, addig is javaslom, hogy az izbégiek érdeksérelmét orvosoljuk a helyi 
bérletváltásuk mellett pluszban felmerülő költségeik megtérítése útján. Azaz azon költségeiket, hogy ha helyi bérletet váltottak, 
de mivel lekésték a kinézett helyi járatot és a következő járat csak helyközi járat, vagy hogy ha eleve más okból a helyközi 
járatot kénytelenek igénybe venni és nem tudnak a helyihez alkalmazkodni, akkor ezen helyközi járatra vonatkozó 
jegyvásárlásuk kiadásának egy részét vállalja át az önkormányzat. Azt javaslom tehát, hogy minden izbégi helyi bérlettel és 
szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező utas számára havonta 10 db ezen izbégi útvonalra váltott helyközi menetjegyének 
összegének 70%-át térítse meg az önkormányzat, amikor az utas bejön bemutatni ezen szelvényeit. Mivel a korábbi pontatlan 
kimutatások folytán nem ismerjük a pontos utazási szokásokat, ezért az alábbi becsléssel javaslom ezen intézkedés 
költségvetési hatását elfogadni és 793 000 Ft-ot e célra a költségvetésbe tervezni: 
 
A táblázathoz magyarázatként még két dolgot húznék alá: A becslés a korábbi éves bérletszámból km teljesítmény alapján 
becsüli az izbégi bérletszámokat hónapra leosztva, a megtérítés mértékénél pedig a kedvezményes és teljes árú bérletek 
arányából becsül a kedvezményes és teljes árú menetjegy összegekre, végül pedig mivel nem várható, hogy minden izbégi 
minden alkalmat igénybe venne, ezért az igénybevétel elméleti maximumának 70%-ával kalkulál. 



A kiadás fedezete az a megtakarítás, ami a korábbi és az új rendszerben a helyi tömegközlekedés fenntartásához szükséges 
önkormányzati hozzájárulás között van, ami hozzávetőlegesen havi 2 millió forintot jelenthet. 
    

teljes/év 
(db)   

Izbég/év 
(db)   

Izbég/hó 
(db)   

Fejenként 10 jegy 
elfogadás száma(db)   

250 Ft-os jegyár a kedvezmény 
aránnyal (60,7%) számolva (Ft)   

Jegyárak 70%-nak 
térítésének összege(Ft) 

menetjegy elővétel 85 414  34 166  2 847          
  vezetőnél vett 50 692  20 277  1 690          
bérlet egyvonalas 5 071  2 028  169  1 690  256 508 Ft  179 556 Ft 
bérlet összvonalas 1 214  486  40  405  61 408 Ft  42 986 Ft 
bérlet T/Ny 9 718  3 887  324  3 239  491 569 Ft  344 098 Ft 
Összes lehetséges költség: 566 640 Ft 
Várható kiadás (70%-os igénybevétel mellet): 396 648 Ft 
             
kedvezmény arány = összes bérlet/kedvezményes bérlet  60,70%        

 
Továbbá a menetrend pontosítása szükséges a lakossági és iskolába járási szempont figyelembe véve, mely az alábbiak szerint 
változnának: a 874/3 sz és 103 sz járatok (Aut. áll. - Izbég sportpálya) 3 perccel korábban 6:42 órakor induljanak. A 874/8 sz 
és 108 sz járatok (Izbég sportpálya - Aut. áll.) 3 perccel korábban 6:55 órakor induljanak. A 874/5 sz járat 5 perccel korábban 
7:10 órakor indulnak és betérnek a Püspökmajor Ltp-re, Izbég sportpályához érkezik 7:32 órakor. A leírt módosítások nem 
befolyásolják a HÉV csatlakozást és figyelembe veszik a lakótelepről a gimnáziumok felé való közlekedést. A menetrend 
változást a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és az izbégi utazóközönség érdekében elfogadni 
szíveskedjen! 
  

Határozati javaslat 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a helyközi tömegközlekedési közszolgáltatóval folytasson tárgyalásokat a 
pilisszentlászlói és dömörkapui helyközi járatokon a helyi béréletek elfogadásra kerülhessenek és ezen tárgyalások 
eredményeként születő megállapodás-tervezetet terjessze a testület elé jóváhagyásra; 

2. a mellékletben lévő konstrukció szerinti költségtérítési rendszert 2012. december 1-től 2013. január 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan elfogadja, annak végrehajtására felkéri az Általános Alpolgármestert és ehhez a 
költségvetésben 793 000 Ft összegkeret elkülönítését jóváhagyja. A költségtérítés eljárási szabályainak az utasok 
érdekében történő részletesebb kialakítására felhatalmazza az Általános Alpolgármestert, melyről a testületet utóbb 
tájékoztatni köteles. 

3. elfogadja a 2. számú melléklet szerinti menetrend módosítást december 1-jei hatállyal. 
 

 
Határidő: 1. 2013. február 1. 

2. azonnal  
Felelős:   Általános Alpolgármester 
  Szentendre, 2012. november 21. 

dr. Török Balázs Alpolgármester 
Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
 Szentendre, 2012. november 21. 
 

dr. Molnár Ildikó       címzetes főjegyző 
Előkészítette: 
 
 
Sándorné Vincze Viktória  
 
Az előterjesztés és a határozati javaslat a reorganizációs akciótervvel összhangban van. 
 
Szentendre, 2012. november 21. 
         Polányi Sándor         reorganizációért felelős alpolgármester 



1. számú melléklet 
 
 

Átmeneti költségtérítési rendszer a Szentendre Városi helyi tömegközlekedés egyes vonatkozásában  
 
Az intézkedésre a városi tömegközlekedésben 2012. december 1-vel beálló változások folytán az Izbég városrészben keletkező 
tapasztalható utazási érdeksérelmek átmeneti orvoslása miatt kerül sor. 
 
Az intézkedés 2012. december 1-től visszavonásig, de legfeljebb 2013. január 31-ig van érvényben. 
 
 
Az átmeneti költségtérítés érvényesítési területe: 
Azon szentendrei állandó lakcímmel rendelkező, a helyi tömegközlekedést igénybe vevő lakosok, akik a Pilisszentlászlói úton 
zajló helyi tömegközlekedés igénybevételére jogosító helyi bérlettel rendelkeznek, abban az esetben, ha ugyanezen útvonalon 
történő utazás végett, azaz a „Szentendre, Izbégi elágazás” és „Szentendre Szarvashegytelep” megállók közötti utazásra 
helyközi autóbuszjáratot vesznek igénybe, ezen lakosok ezen helyközi utazásra jogosító menetjegyük árának bizonyos 
megtérítésére tarthatnak igényt (továbbiakban: átmeneti költségtérítés). 
 
Az átmeneti költségtérítés mértéke: 
Az átmeneti költségtérítés mértéke a helyközi menetjegy bruttó árának 70 százaléka. Egy utas egy hónapra összesen 10 db 
megváltott és kezelt helyközi menetjegye után veheti igénybe az átmeneti költségtérítést. 
 
Az átmeneti költségtérítés érvényesítésének módja: 
A lakos a Városi Ügyfélszolgálat (Dunakorzó 18.) révén kaphatja meg a neki járó összeget. A jogosultság igazolásához a 
lakosnak a Városi Ügyfélszolgálaton be kell mutatnia személyigazolványát és lakcímkártyáját, az elszámolni kívánt helyközi 
menetjegyeket és az elszámolni kívánt helyközi menetjegyek igénybevételi időszakára vonatkozó helyi bérletét. 
 
Az eljárási szabályokat az Általános Alpolgármester fogja részletesen meghatározni. 
 


