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1370/2007/EK rendelet szerinti összevont jelentés 
a 2020. évi, autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállításról 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) – 

mint illetékes hatóság – az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet 7. cikkének 

(1) bekezdése szerint közzéteszi, hogy illetékességi területén az autóbusszal végzett helyi 

menetrend szerinti szolgáltatást 2020. évben a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. jogutódjaként a Volánbusz Közlekedési Zrt. látta el. 

 

A szolgáltatás ellátására 2019-ben kiírt, eredménytelen pályázatot követően – az autóbusszal 

végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény 

figyelembevételével – az önkormányzat meghosszabbította a 2017. december 29-én a 

Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a 

szolgáltató új pályázat útján történő kiválasztásához szükséges eljárás eredményeképpen 

megkötésre kerülő szerződés hatályba lépéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig terjedő 

időszakra. 

 

A közösségi közlekedés 2020. évi működtetésére az önkormányzat a Közszolgáltatási 

Szerződés 4. módosítása és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

799/2021. (XII.17.) számú határozata alapján 1.128.637.058,- Ft összegű működési támogatást 

biztosított saját forrásból. 

 

Hasznos, utasszállító vonali menetrend szerinti kocsikilométer 3 147 393 

Indított járatok száma       325 048 

Kimaradt járatok száma      184 

Autóbuszok száma       54 

Férőhelykilométer       408 828 200 

Utaskilométer        46 643 700 

Menetdíjbevétel       627 794 111,- Ft 

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás     184 847 252,- Ft 

 

Székesfehérvár, 2022. január 3. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Nagy Zsolt 

irodavezető 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Nagy Zsolt


Egyedi azonosítója: nagy.zsolt@szekesfehervar


Beosztása: Irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Közlekedési Iroda


Szervezet megnevezése: Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatala


A hitelesítés időpontja: 2022-01-05T08:40:45+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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