
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

27/2009./VI.25./  r e n d e l e t e 

a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok legmagasabb ható- 

sági árainak megállapításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször 
módosított 199O. évi LXXXVII. tv 16.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-
különjáratok legmagasabb hatósági árainak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Balassagyarmat város közigazgatási területén e rendelet hatálybalépésekor - a 
NÓGRÁD VOLÁN Rt. által üzemeltetett - helyi járatokra, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt 
helyi autóbusz-különjáratokra. 

I. Fejezet 

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjai 

A személyszállítás díja 

 

2. § 

(1) 1Balassagyarmat város közigazgatási területén közlekedő menetrend szerinti helyi járatok vonalszakaszain 
a helyi autóbusz-közlekedés díjtételeinek legmagasabb hatósági árai: 
  Teljesáru menetjegy elővételben vásárolva       170,- Ft/db 
  Teljesáru menetjegy a gépkocsivezetőnél vásárolva    270,- Ft/db 
  Egyvonalas bérlet - havi            2.805,- Ft/db 
  Egyvonalas bérlet - félhavi            1.800,- Ft/db 
  Összvonalas bérlet havi             4.125,- Ft/db 
  Tanuló, nyugdíjas havibérlet            1.350,- Ft/db 
  Nyugdíjas féléves bérlet            7.500,- Ft/db 
  Nyugdíjas éves bérlet            14.740.- Ft/db 

2Kombinált egyvonalas bérlet - havi           3,080,- Ft/db 
  Kombinált egyvonalas bérlet - félhavi           1.980,- Ft/db 
  Kombinált összvonalas bérlet havi            4.520,- Ft/db 
  Kombinált tanuló, nyugdíjas havibérlet           1.480,- Ft/db 
  Kombinált nyugdíjas féléves bérlet           8,250,- Ft/db 
  Kombinált nyugdíjas éves bérlet         16.040.- Ft/db     
 
a díjak az Áfát is tartalmazzák. 
 
 
 
/2/A menetjegyek, bérletek árait a menetjegyeken és bérleteken fel kell tüntetni. 
 
3(3) A tanuló és nyugdíjas bérletek több hónapi időtartamra is forgalomba hozhatók a bérletek e rendeletben 
megállapított havi díjának megfelelő alkalmazásával. 
 

Menetdíj megfizetése 

3. § 

 
1 Módosította a 41/2009.(XII.22.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. január hó 01. napjától. 
   Módosította a 46/2010.(XII.27.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. január hó 01. napjától. 
   Módosította az 50/2011.(XII.23.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. január hó 01. napjától. 
   Módosította az 53/2012.(XII.21.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. február hó 01. napjától. 
2 Beiktatta az 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. február 2. napjától. 
3 Beiktatta a 33/2016 (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától. 



 
 

 

/1/  A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb az autóbuszon kell megfizetni. A menetjegy, 
bérletjegy a menetdíj megfizetését bizonyítja. 

 
/2/ A szolgáltató 

- a havi bérletjegy árát teljes értéken téríti vissza, ha az érvényesség hónapjában 5-ig visszatérítésre 
benyújtják, 

- havi bérletjegy árának felét téríti vissza, ha a visszatérítést igénylő az érvényesség hónapjában 15-ig 
benyújtja, 

- a második fél hónapra kiadott bérletjegyek árát az érvényesség megkezdése előtt /tárgyhó 15-ig/ teljes 
értéken téríti vissza. 
 

/3/ A /2/ bekezdésben foglalt esetben a szolgáltató 20,- Ft/db kezelési költséget számít fel. 
A  jegy  érvényessége 

4. § 
 

A szolgáltató a menetjegyen, bérleten köteles feltüntetni a menetdíjat, valamint az érvényességet meghatározó 
adatokat. 

Pótdíjak 
5. § 

 

A helyi autóbusz közlekedésben a következő pótdíjak alkalmazhatók: 
 
/1/  A pótdíj mértéke: 
      a./  2.000.-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki 

- az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat, élő állatot visz be az autóbuszba, amely 
kézipoggyászként nem szállítható 

- a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi. 
      b./  3.000.-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki 

- a menetjegy vagy utazási igazolvány nélkül, illetve érvénytelen menetjeggyel vagy érvénytelen 
utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, 

- tovább utazik annál a távolságnál vagy szakasznál, mint amelyre az utazási igazolványa érvényes 
       c./ 5.000.-Ft pótdíjat köteles fizetni a menetdíjon felül, aki fizetési kötelezettségének a helyszínen vagy 8 napon 
belül nem tesz eleget. 

/2/ A pótdíj fizetése történhet a helyszínen /ellenőröknél/, vagy az ellenőrtől kapott átutalási postautalványon. 
 
/3/ Amennyiben az utas az ellenőrzés időpontja előtt kiállított érvényes igazolvánnyal, bérlettel rendelkezik, 

és azt ellenőrzéskor felmutatni   nem tudja, de 3 munkanapon belül bemutatja, a teljes árú menetjegy 
díjával egyező viteldíjat és 110,- Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni.  

                                                     

II. Fejezet 
 

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz 
különjárat díjai 

6. § 
 

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díja a helyközi hatósági áras különjáratok 
díjételeivel megegyezik. 
 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 
7. § 

 

Ez a rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba ezzel egyidejűleg a menetrend szerinti helyi autóbusz 
közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelet helyi autóbusz – különjáratok legmagasabb 
hatósági árainak megállapításáról  szóló 35/1999. ( XII.17.) rendelet, valamint az ezt módosító 27/2002.           



 
 

( XII.20.), 34/2004. ( XII.17.), 33/2005. ( XII.22.), 43/2006. ( XII.21.), 39/2007. ( XII.20.) és 11/2009.              
( III.27.) rendeletek hatályukat vesztik. 
 
                            /: Medvácz Lajos :/                                  /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
                                  polgármester                                                              jegyző 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2009. június 25. 
 
 
 
         /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
                   jegyző 


