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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a vasúti és közúti személyszállítási 

közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk 

(1) bekezdése és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (5) 

bekezdése alapján meghatározott összevont jelentését az alábbiak szerint teszi közzé: 

 

Közszolgáltató megnevezése: 

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusszal 

végzett személyszállítási tevékenységet a 2016. évben a Tüke Busz Közösségi Közlekedési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság látta el a BIOKOM Nonprofit Kft. és a közte – 

2016. január 1. és 2025. június 30. időtartam alatt hatályban lévő Közszolgáltatási Szerződés 

szerint. A Közszolgáltatási Szerződés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján került megkötésre, 

amelyet szerződő felek a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben 

foglaltaknak való megfelelés miatt módosítottak. 

A 2015. július 1-től az 5/2015. (III.16.) önkormányzati rendelettel 10 évre 

közlekedésszervezőnek kijelölt BIOKOM Nonprofit Kft., köteles biztosítani a helyi közösségi 

közlekedés megszervezését, melynek keretében a közte és a Tüke Busz Közösségi 

Közlekedési Zrt, mint közszolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződés alapján, a 

helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységet – „belső 

szolgáltatóként” – a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. látja el. 

A menetrendszerű helyi autóbusz járatok díjszabási tájékoztatója, valamint menetrendje a 

http://mobilitas.biokom.hu/ honlapon érhető el. 

 

 

Biztosított kizárólagos jogok: 

A Tüke Busz Zrt, mint többségi önkormányzati tulajdonú önálló jogi személy, gazdasági 

társaság, az Önkormányzat közigazgatási területén 2016. évben, a helyi menetrend szerinti 

autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység tekintetében, valamint a BIOKOM 

Nonprofit Kft, mint többségi önkormányzati tulajdonú önálló jogi személy, gazdasági társaság 

az ezzel összefüggő egyes előkészítési, irányítási, ellenőrzési és közlekedésmenedzsment 

feladatok végzésére kizárólagos joggal rendelkezett. 

 

Közszolgáltatónak nyújtott támogatások: 

 

Önkormányzat saját forrásából 2016. évben folyósított, a 2015. évi 

veszteség finanszírozására adott pénzügyi kompenzáció összege: 

0 eFt 

 

2016. évre vonatkozóan pénzügyi kompenzációként folyósított működési 

célú támogatások összege: 

1 782 760 eFt 

 

Központi költségvetésből Önkormányzat által folyósított közösségi 

közlekedési (normatív) támogatások összege 2016. évben: 

136 127 eFt 

 

 

Mindösszesen: 1 918 887 eFt 

 

 

Pécs, 2017. május 16. 

http://mobilitas.biokom.hu/

