
1994. évi 18. /XI.25./ sz. önkormányzati rendelet 
valamint az ezt módosító 1995. évi 27. (XII.28.), az 1996. évi 15.(VI. 14.) sz., 

 az 1996. évi 28. (XII. 18.) sz., az 1997. évi 20. sz.(XII. 4.), az 1999. évi 2. /I. 28./ sz.,  a 
2000. évi 1. /I.28./ sz., a 2000. évi 31. /XII. 12./ sz., a 3/2002.(II.1.) sz., a 3/2003. (II.14.) sz., 

az 1/2004. (II. 2.), 32/2004. (XII.20.) sz., 44/2005. (XII. 19.) sz., 20/2006. (IX.15.)  
35/2006.(XII.18.) sz.,  24/2007.(IX.14.) sz., a 17/2009. (VI. 26.) sz., a 19/2009. (IX. 11.), a 
7/2010. (II. 8.) , a 29/2010.(XII.17.) sz. valamint  a 22/2011.(XII.8.) sz. önkormányzati 

rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege 
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról. 

 
Gödöllő Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel 
módosított 1990. évi LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a menetrendszerinti 
helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról a következőket rendeli : 
 

Általános rendelkezések: 
1.§ 

 
/1/ E rendelet hatálya kiterjed Gödöllő város közigazgatási határán belül a helyi és helyközi 

járattal végzett helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjára és alkalmazására. 
 
1/2/ A Képviselő-testület a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés feladatainak    

ellátásával 2012. január 1-jétől 2012.december 31-ig a VOLÁNBUSZ Zrt.-t bízza meg 
 

 
A helyi autóbusz-közlekedési díjai: 

2§. 
 
2(1) A menetrendszerinti helyi autóbuszjárat és a helyközi járat helyi menetdíjai: 

 
a) Menetjegy ára: elővételes 220 Ft 

 utazás során váltott 260 Ft 

b) Egyvonalas havi bérletjegy ára: 3 150 Ft 

c) Egyvonalas félhavi bérletjegy ára: 2 100 Ft 

d) Összvonalas havi bérletjegy ára: 4 700 Ft 

e) Összvonalas félhavi bérletjegy ára: 3 100 Ft 

f) Tanuló, illetve nyugdíjas bérletjegy ára: 1 800 Ft 

 
3(2) Pótdíjak: 
 
a./ 2750 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható 

tárgyat visz be a járműbe, ha az utas, vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élő állat 
bepiszkítja a járművet. 

                                                           
1 Módosította: 22/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
2 Módosította: 22/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
3 Módosította: 22/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
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b./ 4000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki 

- jegy nélkül, 
- érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, 
- valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, 
- kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít. 
 

c./ 7250 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki a tartozást 30 napon belül nem egyenlíti ki. 
 
4(3) Egyéb díjak: 
 
a./ bérletigazolvány kiállítási díj:   45 Ft 
b./ kezelési költség:    35 Ft 
c./ utólagos bérletbemutatási költség: 90 Ft 

 
  

5/4/ Az autóbusz-állomáson, az onnan induló helyi járatokon – érvényes utazási igazolvány 
(bérletjegy, illetve egyéb utazásra jogosító igazolvány) hiányában – az utazást csak előre 
váltott helyi menetjeggyel lehet megkezdeni. 
 
 

63.§ . 
7/1/  A helyi autóbusz-közlekedési díjak és az egyéb díjak közül a bérletigazolvány kiállítási 
díj adószázalék értéke 25%. 
 
/2/  ÁFA mentesek a pótdíjak, és az egyéb díjak közül a kezelési költség, valamint az 
utólagos bérletbemutatási költség. 
 

Alkalmazási feltételek 
 

4.§ 
/1/8 A hatósági ár 2012. január 1-jétől érvényes. 
 
/2/9 A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2011.január 1-jétől érvényes menetrend és abban meghirdetett 

kilométer teljesítmény szerint, továbbá az alkalmazott jármű járatszámának és 
útvonalának betartásával köteles végezni a szolgáltatást. 

 
/3/ A hatósági árváltozásokról a képviselő-testület rendelete alapján, az ár hatályba lépése 

előtt tájékoztatni kell a lakosságot. 
 
/4/A VOLÁNBUSZ Közlekedési Részvénytársaság a díjat tartalmazó díjjegyzéket köteles 

elhelyezni az üzemeltetett autóbuszokon. 
 
                                                           
4 Módosította: 22/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
5 Beiktatta: 3/2002.(II.1.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2002. február 1-jétől. 
6 Módosította: 20/2006. (IX.15. ). sz. önk. rendelet  
7 Módosította: 7/2010. (II. 8.) sz. önk. rendleet Hatályos: 2010. február 8-tól 
8 Módosította: 22/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
9 Módosította: 29/2010.(XII.17.) sz. önk.rendelet. Hatályos:2010.december 17-étől. 
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/5/ A jegyeken és bérleteken fel kell tüntetni, hogy az ár az általános forgalmi adót 
tartalmazza. 
 

 
Záró rendelkezések: 

 
5. § Ez a rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg az 1993. évi 

25.sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 

 
Jogharmonizációs záradék 

 
106. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
Gödöllő, 1994. november 16. 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 21. 
 
 
 
 
 
 Gémesi György sk.     Dr. Nánási Éva sk 
       polgármester             jegyző 

                                                           
10 Kiegészítete : 19/2009. (IX . 11.) számú önk. rendelet Hatályos: 2009. szeptember 11-től  
 


