
 
JELENTÉS 

 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásáról 

 
 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tör-
vény 3/A § (1) bekezdése alapján az alábbi jelentést tesszük közzé: 
 
Közszolgáltatás megnevezése: autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
feladatok ellátása 
 
Közszolgáltató megnevezése: Jászkun Volán Zrt. 
 
Közszolgáltatási kötelezettség jogalapja: helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdés, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 
2004. évi XXXIII. törvény 
 
Közszolgáltatás ellátásának módja: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-
kun Volán Zrt. között kötendő az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellá-
tására vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló 349/2008. (XI. 27.) sz. köz-
gyűlési határozat alapján 
 
Közszolgáltatás időtartama: 2009. január 1. – 2016. december 31. 
 
A közszolgáltató kizárólagos jogai: 
 

1. A Szolgáltató – a tevékenységek pénzügyi-számviteli elhatárolására vonatkozó jog-
szabályi előírások megtartásával – jogosult a szerződésben meghatározott közszolgál-
tatási feladatok mellett minden olyan tevékenység végzésére, amelyek nem veszélyez-
tetik a szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátását.  

 
2. Az Ellátási Felelős Szolnok város közigazgatási területén, a közszolgáltatási szerződés 

2. sz. mellékletét képező menetrend szerint leírt vonalhálózatán kizárólagos jogot biz-
tosít a Szolgáltató számára a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgál-
tatás elvégzésére. Ennek megfelelően az Ellátási Felelős kötelezettséget vállal arra, 
hogy - a közszolgáltatási szerződésben és az Amsz. tv. szerinti kivételektől eltekintve - 
más Szolgáltatóval a szerződés időtartama alatt a Szolgáltató számára megállapított 
működési területen menetrend szerint autóbusszal történő helyi személyszállításra 
közszolgáltatási szerződést nem köt. 

 
3. A Szolgáltató jogosult az Ellátási Felelős és a GKM minisztere között közös üzemelte-

tésre létrejövő megállapodás megkötése után a közszolgáltatási szerződés 3. számú 
mellékletében meghatározott helyi és helyközi közös vonalszakaszon, helyközi járaton 
a helyi személyszállítási feladatok ellátására. 

 
4. A közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel a Szolgáltatót illeti meg, 

s a Szolgáltató viseli a közszolgáltatási szerződés szerint feladatkörébe tartozó tevé-
kenységek valamennyi ráfordítását. 



5. A bevételi források rendszerében a Szolgáltatót illeti meg a menetrend szerinti sze-
mélyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jog-
szabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított 
fogyasztói árkiegészítés, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenér-
tékét képező pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás jogcímén folyósított 
üzemviteli, illetőleg fejlesztési támogatás.  

 
 
Közszolgáltatónak biztosított ellentételezések: 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 306/2009. (XII. 17.) sz. határozatával döntött a 
menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség-
ből származó 2009. évi gazdasági hátrány számszerűsítéséről és a szolgáltatót megillető pénz-
ügyi ellentételezés mértékéről és módjáról. Ezen döntés értelmében a Támogató a Támogatott 
részére a bevétellel nem fedezett költségeik megtérítésére 60 millió Ft összegű támogatást 
hagyott jóvá. 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 78/2010. (III. 25.) sz. határozatával döntött Szol-
nok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között kötendő támogatási 
szerződés jóváhagyásáról. Ezen támogatási szerződés értelmében Szolnok város közigazgatási 
területén belül autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásához, 
a helyi tömegközlekedés fenntartásához 2010. évre a Támogató 160.000.000.,- Ft, támogatást 
biztosít a Támogatott részére. 
 
 
        
 
 


