
ÖSSZEVONT JELENTÉS 

Oroszlány város közigazgatási területén végzett 2020. évi személyszállítási közszolgáltatási 
tevékenységről 

Oroszlány Város Önkormányzata a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló 2012. évi XLI. 
törvény 5.§ (5) bekezdésében foglalt kötelezettsége, valamint a vasúti és közúti közszolgáltatásról szóló 
1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározottak alapján a felelősségi körébe tartozó 
személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről, a kiválasztott közszolgáltatóról, valamint a 
közszolgáltatónak biztosított ellentételezésekről és kizárólagos jogról az alábbi összevont jelentést tesz 
közzé: 

Oroszlány város közigazgatási területén az autóbusszal végezett helyi személyszállítási közszolgáltatás 
kizárólagos joga 2020. évben a  

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaságot illeti meg. 

(székhelye: 1091. Budapest, Üllői út 131.) 

I. Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok 

1. közszolgáltatási szerződés tárgya: 
Oroszlány Város közigazgatási területén 

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti 
személyszállítási feladat 

2. közszolgáltatási szerződésben szolgáltató: 
VOLÁNBUSZ Zrt.  

a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. jogutódja) 

3. közszolgáltatási szerződés érvényessége: 2020. december 31. 

II. 2020. évre vonatkozó adatok 

1. tarifa 
a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete 

tartalmazza a tarifát 

2. tarifaemelés mértéke 2020. évben nem történt tarifaemelés 

2. ellátott vonalak száma 4 

3. indított járatszám (járat) 7 646 

4. menetrend szerinti kilométer (km) 77 800 

5. szolgáltatást végző járművek darabszáma (db) 5 (nincs dedikált helyi állomány) 

6. szolgáltatást végző járműállomány átlagéletkora (év) 19,75 

III. Számviteli adatok/támogatások (ezer Ft) 

1. Tárgyévi közlekedési bevétel 4 813 

2. Helyi közlekedés 2020. évi normatív támogatása 0 

3. Tárgyévi önkormányzati ellentételezési igény  36 204 

4. Tevékenység adózás előtti eredménye 2 267 

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2020. január 1. – 2020. december 31. között a közúti 
autóbusz személyszállítási tevékenységet a 2012 decemberében megkötött Közszolgáltatási Szerződés 
alapján látta el Oroszlány város közigazgatási területén. 

Oroszlány Város Önkormányzata a 2020. évet érintően a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 
közszolgáltatási ellentételezéseként 34.390 ezer Ft önkormányzati támogatást nyújtott át Közszolgáltató 
részére a helyi közösségi közlekedés fenntartásához. A Közszolgáltató által igényelt szociálpolitikai menetdíj 
támogatás 2020. évi összege 3.632 ezer Ft volt. 

Vasúti közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség Oroszlány Város Önkormányzatának 
felelősségi körébe nem tartozik.  

Oroszlány, 2021. október 8. 

 Lazók Zoltán 
 polgármester 


