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Bevezető 

 

Püspökladányban a helyi menetrendszerinti autóbusszal történő személyszállítási tevékenység 

ellátására Püspökladány Város Önkormányzata 2014. június 19-én Közszolgáltatási 

Szerződést kötött a SZIA 2000 Bt-vel 2014. július 01-től 2019. június 30-ig tartó időszakra.   
 

A közszolgáltatási szerződés tartalmazza többek között a szerződő felek jogait, 

kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, az alkalmazandó tarifát, a menetrendet, a személyi, 

tárgyi, pénzügyi feltételeket, valamint a közszolgáltatási követelményeket.  
 

A szerződésnek megfelelően a SZIA 2000 Bt. elkészítette a 2017. évi Püspökladány város 

közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási 

tevékenységről szóló beszámolóját. 
 

A társaság az elmúlt évben is biztosította a szerződés mellékletében meghatározott 

autóbuszjáratok zavartalan közlekedését, a szolgáltatásnyújtás folyamatos, zavartalan 

ellátását. Baleset, káresemény nem történt. A kimaradt járatok száma 0 darab volt.  
 

A szerződés megkötésének időpontjától változás a menetrendben és a díjalkalmazásban nem 

történt. 
 

Immáron negyedik alkalommal van lehetőségünk arról beszámolni, hogy a helyi autóbusz 

közlekedési tevékenységben veszteség nem keletkezett. Az eladott jegyek és bérletek száma 

minden évben magasabb az előző évinél.  

A helyi járat egy kényelmes és biztonságos eljutási lehetőséget biztosít minden korosztály 

részére. A kiszámítható, pontos és megfizethető közszolgáltatást rendszeresen, szívesen 

veszik igénybe az utasok. 

 

A közszolgáltatási feladat teljesítése során a költségtakarékos üzemelést szem előtt tartva 

Társaságunk az Önkormányzattal együttműködve jó színvonalú és eredményes 

személyszállítási szolgáltatást működtet és tart fenn a lakosság helyi utazási igényeinek 

megfelelően.  
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I. A közszolgáltatási követelmények teljesülése 

 

1. A szolgáltatás folyamatossága 

 

A Szolgáltató az elmúlt évben teljes körűen, megfelelő színvonalon biztosította a 

közszolgáltatás folyamatos, zavartalan ellátását a mindenkori érvényben lévő menetrend 

szerint meghatározott időben, útvonalon és menetteljesítménnyel.  

A SZIA 2000 Bt. kiemelt figyelmet fordított a járatok pontosságára, menetrendszerűségére; a  

járművek tisztaságára; a megbízható, a mindenkor aktuális információkat biztosító 

utastájékoztatásra, illetve az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra.  

 

2. Személyszállítási feltételek 

 

A helyi közforgalmú közlekedés igénybevételi szabályait és az alkalmazott díj- és pótdíjakat a 

Közszolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A szerződés, valamint a 

Társaság Személyszállítási Üzletszabályzata Püspökladány város honlapján is elérhetőek.  
 

A Társaság rendelkezett a 2017. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítással, illetve a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást 

igénybevevő utasokra vonatkozóan teljes körű utas- és vagyonbiztosítási 

felelősségbiztosítással.  

 

3. Menetrend, Utastájékoztatás, Járatkimaradás 

 

2017. évben a menetrendben változás nem történt. A kilométer teljesítmény 84 407 km. A 

menetrend szerint indított járatok száma 14 472 db volt.  

 

A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a megállóhelyeken kihelyezett menetrendi 

utastájékoztatókat folyamatosan karbantartotta. A gépjárművezetőktől a menetrendi adatok 

ingyenesen beszerezhetők, illetve az interneten is elérhetők a város honlapjáról. 
 

Az utastájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket a társaság teljesítette, a menetrendre és az 

utastájékoztatásra vonatkozó követelményeknek eleget tett.  
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4. Az utazási igények és a járatok kihasználtságának megfigyelése 

 

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a járatok kihasználtságát és igénybe vételét. A 

járatok kihasználtsága és az utazóközönség összetétele nagyban függ attól, hogy milyen 

időjárási viszonyról, hétköznapról, vagy hétvégéről, illetve iskolanapról vagy iskolaszüneti 

napról van-e szó.  
 

Az előző évekhez hasonlóan a főbb utazási irányok, célállomások az oktatási intézmények, 

orvosi rendelő, posta, ügyintézési helyszínek, fürdő, piac, vasútállomás.  
 

A hajnali és a reggeli járatok nagyrészt a tanulók/hallgatók iskolákba, illetve munkahelyükre 

utazó dolgozók eljutását szolgálja, hasonlóan a délutáni járatokhoz. A járatokon azonban a 

kisgyermekes családok, fiatalok, az idősebb korosztály és a nyugdíjasok is mindennapi 

igénybevevők. 
 

Továbbra is a jeles napokon, Húsvét és Mikulás alkalmából apró figyelmességgel köszöntjük 

utasainkat. A szolgáltatást igénybe vevők minden évben örömmel várják, és szívesen veszik a 

Télapó jelenlétét az autóbuszon, és az ajándék csokoládékat.  
 

Utaspanasz nem fordult elő. Mindenki teljes megelégedéssel vette igénybe a szolgáltatást. 

 

5. Működési feltételek 

 

Személyi feltételek 

 

A Társaság biztosította a közszolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges személyi- és 

szervezeti feltételeket. A helyi járati feladatokat, beleértve a jegyek és a bérletek értékesítését 

és ellenőrzését három fő látja el, egy fő szakmai irányító- és autóbuszvezető, valamint két fő 

autóbuszvezető.  
 

 

Tárgyi feltételek 

 

A SZIA 2000 Bt. a közszolgáltatási feladatokat 2 db + 2 db tartalék saját tulajdonú 

autóbusszal látta el.  

A helyi járati tevékenységre beszerzésre került egy újabb IVECO gyártmányú 50C15V típusú 

közforgalmú személyszállító busz. A közszolgáltatási feladatellátásba bevont autóbuszoknál a 
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legfontosabb kritérium – a biztonság, kényelem és korszerűség mellett – az, hogy költség és 

üzemanyag takarékos személyszállítást tegyen lehetővé.  

Emellett járművezetőink is legjobb személyes és szakmai tudásukkal, felelősségteljesen az 

üzemanyag-takarékos vezetésre törekedve járulnak hozzá az eredményes tevékenységhez. 

A gépjárművek eseti és rendszeres javítása és karbantartása biztosított.  
 

 

6. A helyi közlekedés tarifái, értékesített jegyek és bérletek  
 

2017. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltozás nem volt.  

A Társaság a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített a menetrend szerinti helyi 

személyszállításért fizetendő díjakat alkalmazta. A díjak az általános forgalmi adót 

tartalmazzák. A bérletjegyek, valamint a menetjegyek árusítása az autóbuszon történik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jegyfajta megnevezése Forint/darab 

1 Menetjegy 210,-Ft/db 

2 Tanuló és Nyugdíjas havi bérletjegy 2200,-Ft/db 

3 Teljesárú havi bérletjegy 3300,-Ft/db 
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II. Részletes kimutatás a helyi közlekedésben 2017. évben értékesített jegyekről, 

bérletekről 
 

Időszak Menetjegy (db) Tanuló és Nyugdíjas 
havi bérletjegy (db) 

Teljesárú havi 
bérletjegy (db) 

2017.01. hó 1894 213 40 

2017.02. hó 1272 212 33 

2017.03. hó 1308 192 30 

2017.04. hó 1312 188 25 

2017.05. hó 1189 174 25 

2017.06. hó 1157 163 20 

2017.07. hó 1232 18 15 

2017.08. hó 1398 16 18 

2017.09. hó 1067 174 23 

2017.10. hó 1020 185 21 

2017.11. hó 1285 200 25 

2017.12. hó 1333 199 28 

Összesen 15 467 1 934 303 

 

Az értékesített jegy darabszámok 2017. évben az előző évekhez viszonyítva kedvezőbben 

alakult.  

A beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza a helyi, menetrendszerinti autóbusz közlekedésben 

értékesített bérlet- és menetjegy darabszám alakulását a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésétől.  A táblázatból megállapítható, hogy a menetjegy és bérletek forgalma 

kedvezően alakult az évek alatt.  

2017. évben menetjegyek értékesített darabszáma 15 467, amely 841 db növekedés az előző 

évhez képest, a tanuló/nyugdíjas bérletek száma 1 934 db, mely 66 db többletértékesítést 

jelentett a 2016. évi adatokhoz képest. A teljesárú bérletek értékesített darabszáma 303 db, 

amely 29 darabbal csökkent a 2016. évhez viszonyítva. Ez azzal is magyarázható, hogy 

többen nyugdíjasok lettek, illetve néhányan inkább menetjegyet vásárolnak utazásaikhoz.  

Megfigyelhető, hogy az iskolai nyári szünet időszakában a legkevesebb az értékesített bérlet 

darabszám, viszont a többi hónapban a havi értékesítés alakulása hasonló mértékű.   
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III.  A közösségi közlekedés 2017. évi bevételeinek és ráfordításainak alakulása  
 

A SZIA 2000 Bt. személyszállítói tevékenységét 2014. július 01-től végzi Püspökladány város 

közigazgatási határán belül 3 fő  főállású autóbuszvezetővel. 

A 2017. évben az ebből származó bevétel 6.534.566,-Ft, ehhez a NAV-tól kapott állami 

támogatás 7.018.000,- Ft, a Püspökladány Város Önkormányzatától kapott támogatás 

3.000.000,- Ft, összesen 16.552.566,- Ft volt. 

A személyszállításhoz kapcsolódó anyagi jellegű kiadások 4.941.611.-Ft, személyi jellegű 

kiadások 7.033.308,- Ft, amortizáció 1.409.445,- Ft, összesen: 13.384.364,- Ft volt. 

A 2017. évet a személyszállításhoz kapcsolódóan 3.168.202 ,-Ft adózás előtti nyereséggel 

zárta a Bt. 

Fizetendő Társasági adó 285.000,- Ft, így az adózott eredmény a személyszállításból 

2.883.202,- Ft volt a 2017. évben. 

 

Összegzés 

 

A SZIA 2000 Bt. a 2017. évben is biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, 

zavartalan ellátását. A helyi közösségi közlekedésben az Önkormányzattal együttműködve 
megfelelő, jó színvonalú szolgáltatást tart fenn.  
 

Kiemelésre érdemes, hogy 2014. július hónaptól változatlan jegyárakkal, és útvonalon 
végezzük Püspökladány városban a menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységet 
veszteségmentesen. Az értékesített jegy darabszámok növekedése is azt bizonyítja, hogy ilyen 
kiszámítható, jól kialakított utas szállításra van igény. 
 

Társaságunk továbbra is a költségtakarékos üzemelést szem előtt tartva a jó színvonalú és 
eredményesen fenntartható helyi közlekedésre törekszik. 
 

Mellékletek: 1 db 

1.sz. melléklet: A SZIA 2000 Bt. által értékesített bérletek és menetjegyek mennyiségének 
alakulása havi bontásban a 2014. 07. hó – 2017 .12. hó közötti időszakban. 
 

 

 

Püspökladány, 2018. május 17. 

 

    Szabó Imre Attila  
    SZIA 2000 Bt. ügyvezető 



 

1. sz. melléklet 
 

A SZIA 2000 Bt. által értékesített bérletek és menetjegyek mennyiségének alakulása havi bontásban a 2014. 07. hó – 2017 .12. hó 
közötti időszakban: 
 

 

 

 

 Időszak 

2014. év (féléves adat) 2015. év 2016. év 2017. év 

Menet-

jegy 

(db) 

Tanuló/ 

Nyugdíjas 

bérlet 

(db) 

Teljes 

árú 

bérlet 

(db) 

Menet-

jegy 

(db) 

Tanuló/ 

Nyugdíjas 

bérlet 

(db) 

Teljes árú 

bérlet 

(db) 

Menet-

jegy 

(db) 

Tanuló/ 

Nyugdíjas 

bérlet 

(db) 

Teljes 

árú 

bérlet 

(db) 

Menet-

jegy 

(db) 

Tanuló/ 

Nyugdíjas 

bérlet 

(db) 

Teljes 

árú 

bérlet 

(db) 

01. hó    1423 212 40 1449 211 43 1894 213 40 

02. hó    1175 211 38 1364 208 35 1272 212 33 

03. hó    1159 188 29 1302 186 28 1308 192 30 

04. hó    1225 183 25 1143 183 25 1312 188 25 

05. hó    1120 161 24 1049 164 28 1189 174 25 

06. hó    1072 147 19 1106 150 25 1157 163 20 

07. hó 1260 9 12 1179 13 16 1038 16 20 1232 18 15 

08. hó 1160 10 10 1065 13 14 1205 15 17 1398 16 18 

09. hó 1274 163 19 1106 169 26 1015 173 26 1067 174 23 

10. hó 1330 167 30 1135 170 27 1232 179 28 1020 185 21 

11. hó 1202 180 35 1158 184 32 1206 189 27 1285 200 25 

12. hó 1364 198 41 1287 187 30 1517 194 30 1333 199 28 

Összesen 7 590 727 147 14 104 1838 320 14 626 1 868 332 15 467 1 934 303 


