
I. Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó 

adatok
Szeged

1. közszolgáltatási szerződés tárgya:

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási

területén, menetrend alapján villamossal,

trolibusszal és autóbusszal végzett helyi

közforgalmú személyszállítási (közösségi

közlekedési) közszolgáltatás ellátása

2. közszolgáltatási szerződésben szolgáltató: Szegedi Közlekedési Kft.

3. közszolgáltatási szerződés érvényessége: 2017.01.01 - 2024.12.31

493/2016 (XII.16) Kgy határozat

II. 2021. évre vonatkozó adatok

1. tarifák

a 2012. évi XLI. törvény 25. § (3) bek. j) pontja

alapján a Közszolgáltatási Szerződés IV.számú

mellékletének Kereskedelmi megállapodása

tartalmazza

2. ellátott vonalak száma 12

3. indított járatszám 539 223

4. menetrend szerinti kilométer (ezer km) 3 121

5. szolgáltatást végző járművek darabszáma 119

6. szolgáltatást végző járműállomány 

átlagéletkora (év) 21,4

III. Pénzügyi adatok/támogatások
1. szolgáltatásból származó 2021. évi nettó 

árbevétel (eFt) 1 179 959

2. helyi közlekedés 2021. évi normatív 

támogatása (átutalt) (eFt) 0

3. Közösségi közlekedés szolgáltatáshoz 

kapcsolódó 2021. évi működési támogatás (eFt) 1 778 000

Összevont jelentés az 1370/2007/EK rendelet 7. Cikk (1) 

bek. szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséhez



 

Összevont jelentés a 2012. évi XLI. tv. 5. § (5) bekezdésében foglalt 
közzétételi kötelezettség teljesítéséhez 

  

Szeged 

I. Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok 

1. közszolgáltatási szerződés tárgya: 

Szeged Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén 

autóbusszal végzett közforgalmú 
menetrend szerinti, helyi 

közforgalmú személyszállítás 
ellátása 

2. közszolgáltatási szerződésben szolgáltató: 
VOLÁNBUSZ Zrt.  

(a DAKK Dél-alföldi Közlekedési 
Központ Zrt. jogutódja) 

3. közszolgáltatási szerződés érvényessége: 2017.01.01 - 2024.12.31 

    

II. 2021. évre vonatkozó adatok 

1. tarifa 

2017. január 1-től a 
közszolgáltatási szerződés V. sz. 

melléklete (Kereskedelmi 
Szerződés) tartalmazza  

2. tarifaemelés mértéke 

2015. február 1-től átlagosan 
4,3% (tanuló/nyugdíjas bérlet 

12%, dolgozó bérlet 2,5%, 
menetjegyek 3-4%) 

 
2018. június 16-tól a 

járművezetőnél váltott menetjegy 
ára 12,5%-kal emelkedett, míg a 
fedélzeten bankkártyával vásárolt 

menetjegy ára 7,5%-kal 
alacsonyabb árszinten került 
bevezetésre a június 16. előtt 
alkalmazott járművezetőnél 

vásárolt menetjegy árához képest. 

2. ellátott vonalak száma 34 

3. indított járatszám (ezer járat) 475 

4. menetrend szerinti kilométer (ezer km) 4 376  

5. szolgáltatást végző járművek darabszáma (db) 82 

6. szolgáltatást végző járműállomány átlagéletkora (év) 9,15 

    

III. Számviteli adatok/támogatások 

1. szolgáltatásból származó 2021. évi nettó árbevétel, eFt 1 190 357 

2. helyi közlekedés 2021. évi normatív támogatása (átutalt), eFt 0 

3. 2021. évhez kapcsolódó szolgáltatásból származó költségtérítési 
különbözet - önkormányzat által finanszírozott, eFt 

1 912 385 

 301 Ft/hasznos kilométerdíj 

4. Szerződés értéke 2021. évben (nettó): 4 403 Ft/menetrendi óradíj 

  44 108 Ft/járműnapi díj 
 


