
Tájékoztató a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének  

2018. évi támogatásáról 

 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének 

Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2018. évben is 

igényelhetnek költségvetési támogatást a helyi közösségi közlekedés támogatására. 

A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi 

közlekedésének támogatása című pontja 2018. évre 2 050,0 millió forintban állapítja meg a 

támogatás összegét – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a települési 

önkormányzatok számára. 

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A költségvetési 

törvény 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a közlekedésért felelős 

miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot ír ki. Hamarosan mind a Hivatalos Értesítőben, mind a 

www.kormány.hu honlapon közzétételre kerül a települési önkormányzatok helyi közösségi 

közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírás, amely a támogatás igénylésével, 

benyújtásával, felhasználásával, stb. kapcsolatosan részletes információval szolgál a települési 

önkormányzatok számára, és amelyet szíves tájékoztatásul szintén megküldünk. 

Az előirányzatból támogatást – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a 

települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi 

közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart 

fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb 

szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység 

gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: 

helyi közlekedés). 

Határidők 

A támogatás igényléséhez az önkormányzatoknak a Magyar Államkincstár által üzemeltetett 

ÖNEGM (Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul) rendszerben elektronikusan 

rögzíteniük kell a támogatás számításának alapjául szolgáló, 2017. évi helyi személyszállítási 

közszolgáltatás fő gazdálkodási és teljesítmény mutatóit szolgáltatónkénti bontásban, majd az 

onnan kinyomtatott pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat egy eredeti 

és egy hitelesített másolati példányban papír alapon is be kell nyújtaniuk a Magyar 

Államkincstárnak az önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a 

továbbiakban: Igazgatóság). 

 

Az ÖNEGM rendszerbe történő elektronikus adatrögzítés határideje 2018. augusztus 21.,  

a pályázat Igazgatósághoz való papír alapú benyújtásának határideje 2018. augusztus 22. 

 

A papír alapon benyújtott pályázati anyag részeként a települési önkormányzat a tárgyévet 

megelőző évi menetrend két példányát – annak terjedelmére való tekintettel – elektronikus 

formában, CD vagy DVD lemezeken is benyújtható.  



Benyújtandó dokumentumok 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni papír alapon egy eredeti és egy 

hitelesített másolati példányban, szolgáltatónként:  

1. a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy 

1.1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig 

folyamatosan fenntartja, 

1.2. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző 

évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves 

pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával 

összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatónként milyen nettó 

összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

átadásával járult hozzá, továbbá 

ha a települési önkormányzat a helyi közlekedéssel összefüggő egyes feladatok 

ellátására Közlekedésszervezőt bízott meg, a Közlekedésszervezőre vonatkozóan 

a települési önkormányzat által a tárgyévet megelőző évi, a feladatellátási 

szerződésben rögzített feladatok teljesítésének ellentételezéseként – a 

Közlekedésszervező tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi 

beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával 

összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – önkormányzati saját forrásból 

nyújtott, vissza nem térítendő támogatás nettó összegéről, 

1.3. pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással 

közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási 

szerződést; 

 

2.  ha a települési önkormányzat 

2.1 a helyi közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet vagy költségvetési szervet 

tart fenn, a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a 

költségvetési szerv alapító okiratát, továbbá a tárgyévet megelőző évi menetrendet 

és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabását, 

2.2 a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb 

szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötött, a tárgyévet megelőző évben 

hatályos közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a 

tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabását, 

2.3 Közlekedésszervezőnek adta át az Sztv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatokat, akkor az Sztv. 22. § (1) bekezdése szerinti kijelölő jogszabályt; 

amennyiben a Közlekedésszervező gazdasági társaság formájában működik, 

annak 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, amennyiben a Közlekedésszervező 

költségvetési szerv formájában működik, annak alapító okiratát; továbbá a 

települési önkormányzat és a Közlekedésszervező között kötött feladatellátási 

szerződést; a települési önkormányzat vagy a Közlekedésszervező és a szolgáltató 

között kötött, a tárgyévet megelőző évben hatályos közszolgáltatási szerződést; a 

tárgyévet megelőző évi menetrendet és a tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés 

díjszabását, 



2.4 a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb 

szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződésnek megfelelő szerződést vagy 

koncessziós szerződést kötött, a közszolgáltatási szerződésnek megfelelő, a 

tárgyévet megelőző évben hatályos szerződést vagy a tárgyévet megelőző évben 

hatályos koncessziós szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a 

tárgyévet megelőző évi helyi közlekedés díjszabását; 

 

3. amennyiben a települési önkormányzat a helyi közösségi közlekedést a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) bekezdése 

szerinti együttműködési megállapodás alapján biztosítja, a tárgyévet megelőző évben 

hatályos megállapodást, a tárgyévet megelőző évben hatályos közszolgáltatási 

szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a tárgyévet megelőző évi helyi 

közlekedés díjszabását; 

 

4. a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi 

közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatait, Közlekedésszervező esetében 

annak a tárgyévet megelőző évre vonatkozó közlekedésszervezői feladatellátással 

kapcsolatos éves pénzügyi beszámolójának a feladatellátási szerződésben rögzített 

feladatok ellátásával kapcsolatos, a helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó 

kivonatait. 

 

5. a támogatás visszafizetésének esetére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték 

hitelesített másolati példányát, amely a települési önkormányzat valamennyi  

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára 

vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtásra felhatalmazó 

nyilatkozata. 

 

A helyi közösségi közlekedés ellátására kötött, fenti szerződéseket, megállapodásokat, 

menetrendeket és díjszabásokat úgy szükséges benyújtani, hogy azok időbeli hatálya 

kiterjedjen a tárgyévet megelőző év egészére; a tárgyévet megelőző év során évközben 

létesített helyi személyszállítási közszolgáltatás esetében pedig a tárgyévet megelőző év 

teljes szolgáltatási időszakára. Ha a menetrendeken, illetve a díjszabásokon nem szerepel 

egyértelműen az időbeli hatályuk, akkor a papír alapú pályázati dokumentáció részeként a 

települési önkormányzatnak külön nyilatkozatot szükséges beadnia arra vonatkozóan, hogy 

a benyújtott menetrendek és/vagy díjszabások a tárgyévet megelőző év egészében, illetve 

annak mely időszakában voltak hatályosak. 

 

A fent meghatározott dokumentumok mellett az érvényes pályázat feltétele a hamarosan 

megjelenő pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlap kitöltése és 

benyújtása szolgáltatónként elektronikusan és papír alapon, valamint a pályázati kiírás  

3. számú melléklete szerinti pályázói nyilatkozat papír alapú benyújtása. 

A szolgáltatók számára az egységes értelmezés és kiszámíthatóság érdekében az indokolt 

költségek meghatározásához kapcsolódó számítási módszert a helyi közösségi közlekedés 

támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 

meghatározásáról szóló, a pályázati kiírás 2. számú mellékletében található útmutató 

tartalmazza. 



A miniszter a támogatás felosztásáról a pályázati kérelmekben közölt adatok, valamint a 

költségvetési törvényben és a pályázati kiírás 5. pontjában szereplő kritériumok 

figyelembevételével, az ott meghatározott környezetvédelmi súlyszámok alapján,  

2018. október 2-ig meghozza döntését.  

 

A támogatás felhasználásának határideje 2018. december 31. 

 

Elszámolás 

 

A 2018. évi állami támogatásban részesülő települési önkormányzatoknak a 2018. évre 

vonatkozó éves költségvetési beszámolójuk benyújtásával egyidejűleg két hiteles másolati 

példányban meg kell küldeniük az Igazgatóság részére a tárgyévet megelőző évre (2017. évre) 

vonatkozó önkormányzati önrész, valamint a tárgyévben (2018. évben) megítélt támogatás 

összegének a szolgáltató részére határidőben történő átadását igazoló bizonylatok másolatát és 

az ezekről készült bizonylatösszesítő dokumentumot. Ezzel kapcsolatosan felhívjuk szíves 

figyelmüket arra, hogy az állami támogatás utólagos támogatás, és ezért amíg az állami 

támogatás esetében azt kell bizonylatokkal igazolni, hogy a 2018. évi támogatás a helyi 

közlekedés 2017. évi ellátásával megbízott személyszállítási közszolgáltató vagy 

Közlekedésszervező részére határidőben, 2018. december 31-ig átadásra került, addig az 

önkormányzati önrész esetében azt kell bizonylatokkal alátámasztani, hogy a 2017. évi 

tevékenységhez nyújtott önkormányzati támogatás az említett szolgáltató vagy 

Közlekedésszervező részére átadásra került. 

 

Budapest, 2018. július 


