ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGÁLLÓHELYEK HASZNÁLATÁRA
VONATKOZÓAN, A FŐVÁROS ÁLTAL KIADOTT JÁRATI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
MEGÁLLÓHELY-HASZNÁLATHOZ

1. PREAMBULUM
Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Budapest Főváros Önkormányzata (a
továbbiakban: Főváros) által kiadott járati engedéllyel rendelkezők részére egységes módon
szabályozza a Budapest közigazgatási határán belül található és a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzemeltetési körébe tartozó megállóhelyek használatának
feltételeit.
A Főváros a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III.14.) Főv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: Kijelölő Rendelet) 1. § (1) bekezdésében a BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca
19-21.; cégjegyzékszám: 01-10-046840 adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 177813725-44; a továbbiakban: Közlekedésszervező) jelölte ki közlekedésszervezőnek. A Főváros a Kijelölő
Rendelet 5. § (1) bekezdés 31. pontjában a helyi közforgalmú autóbusz- és trolibusz-megállóhelyek és
állomások üzemeltetését átadta Közlekedésszervezőnek.
Az ÁSZF rendelkezései a Közlekedésszervező által a megállóhelyet használni kívánó féllel (a
továbbiakban: Megrendelő) kötött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét
képezik, kizárólag azzal együtt érvényesek.
A létrejött jogviszonyban a Szerződésben rögzített feltételek az irányadók. Amennyiben valamely
kérdés a Szerződésben nem rendezett, úgy jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. Ha valamely kérdés
a Szerződésben rendezett és ezen ÁSZF-ben foglaltaktól eltér, akkor a Szerződésben foglaltak az
alkalmazandók.
2. MEGRENDELŐ ADATSZOLGÁLTATÁSA AJÁNLATKÉRÉSKOR
2.1.

Ajánlatkéréskor az alábbiak megadása szükséges:
−

A tervezett útvonal,

−

A tervezett menetrend,
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−

A tervezett megállások megállóhelyek neve szerinti felsorolása,

−

A közlekedés időszaka, időtartama,

−

Megállóhelyenkénti megállások száma, amennyiben a menetrend ezt nem tartalmazza,

−

Járati engedély, amennyiben a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény
alapján az adott szolgáltatás ellátásához szükséges,

−

A megrendelő olyan járművének/járműveinek rendszám szerinti környezetvédelmi
besorolása a forgalmi engedély alapján, amelyek a megállóhelyek használatával
összefüggésbe hozhatók.

3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
3.1.

A Szerződés határozott időre, legfeljebb a Járati engedély érvényességére kerül megkötésre.

A Szerződés hatálybalépésének feltétele a Megrendelő közlekedésére vonatkozó, Főváros által,
belföldi, különcélú menetrend szerinti autóbuszjárat vagy belföldi, különcélú menetrend szerinti
városnéző autóbuszjárat részére kiállított járati engedély (a továbbiakban: Járati engedély) megléte.
Amennyiben a Szerződésben rögzített hatálybalépésig a Járati engedély nem kerül kiadásra, akkor a
Szerződés nem lép hatályba. Amennyiben a Járati engedély kiadására a Szerződésben rögzített
hatálybalépést követően kerül sor, a Felek jogosultak a Szerződés hatálybalépésének napjaként a
Járati engedély kiadásának napját meghatározni. Amennyiben a Járati engedély a Szerződés hatálya
alatt megszűnik és nem kerül meghosszabbításra, illetve azt visszavonják, akkor a Szerződés hatályát
veszti.
4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
4.1.

A Megrendelő által közlekedtetett járművek kizárólag a Szerződés mellékletében feltüntetett

megállóhelyeket használhatják a Szerződésben meghatározott időintervallumban és gyakoriságban,
utasok le- és felszállítása céljából, megállásonként legfeljebb a Szerződésben meghatározott
időtartamra, oly módon, hogy a Közlekedésszervező által megrendelt járatok közlekedését nem
akadályozhatják, bizonyított szabálytalanság esetén kötbérfelelősséggel tartozik, amelynek mértékét
a Szerződés tartalmazza.
4.2.

Megrendelő a saját költségére köteles utasbiztosítást kötni, amit a megállóhely-használati

jogviszony egész időtartama alatt fenn kell tartania. A biztosító kockázatviselésének ki kell terjednie
az autóbusz-állomások területén bekövetkezett káreseményekre, a fel-, leszállási célra kialakított
megállóhely személyforgalmi használatára. E kötelezettség elmulasztásából adódó károkért a
Közlekedésszervező felelősséget nem vállal és kártérítési kötelezettség nem terheli.
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4.3.

Megrendelő az utasok részére fizetendő esetleges kártérítésből adódó kiadásait, költségeit

Közlekedésszervezőre nem terhelheti, vele szemben nem érvényesítheti.
4.4.

Megrendelő utastájékoztatási anyagokat a megállóhelyen a Közlekedésszervezővel folytatott

egyeztetést

követően,

a

Közlekedésszervező

engedélyével

helyezhet

el.

A

kihelyezett

utastájékoztatási anyag tartalmáért és épségéért a Közlekedésszervező semminemű felelősséget nem
vállal. Az engedély nélkül kihelyezett utastájékoztatási anyagokat a Közlekedésszervező jogosult a
Megrendelő költségén eltávolítani, eltávolíttatni.
5. A KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
5.1.

Amennyiben a Közlekedésszervező vagy a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága (a

továbbiakban: FÖRI) ellenőrzésre feljogosított személye a Közlekedésszervező által megrendelt
járatok Megrendelő általi akadályozását, zavarását, illetve a Szerződésben rögzítettek megszegését
tapasztalja, és ezt Közlekedésszervező vagy a FÖRI ellenőrzésre feljogosított személye által készített
fényképpel, videófelvétellel, illetve legalább két munkavállalója által aláírt jelentésben rögzíti, a
Közlekedésszervező jogosult:
a)

alkalmanként a Szerződésben rögzített kötbért kiszabni;

b)

egy naptári hónapban 5 különböző naptári napon felvett jelentés után 7 összefüggő naptári

napra a Szerződés hatályát felfüggeszteni;
c)

jelen pont b) bekezdésének teljesülését követően, az adott naptári évben ismételten egy

naptári hónapban 5 különböző napon felvett jegyzőkönyv után 14 összefüggő naptári napra a
Szerződés hatályát felfüggeszteni;
d)

A Szerződés hatályának felfüggesztése esetén a Főváros által a Megrendelő részére kiadott

járati engedély is felfüggesztésre kerül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Közlekedésszervező a
járati engedély felfüggesztése esetén ellenőrzi, nem történik-e jogosulatlan közlekedés. Megrendelő
tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a dokumentált jogosulatlan közlekedésről a Közlekedésszervező
tájékoztatja a Nemzeti Közlekedési Hatóságot;
e)

A Szerződés hatályának felfüggesztése esetén, annak időtartamára a Közlekedésszervező a

felfüggesztés időszakára eső, Megrendelőt terhelő térítési díj 25%-ára jogosult, amely a soron
következő kiállított számlán kerül ellentételezésre.
5.2.

Közlekedésszervező jogosult Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén a Szerződés

azonnali hatályú felmondására.
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6. A SZOLGÁLTATÁS ELLENTÉTELEZÉSÉNEK A MÓDJA ÉS MÉRTÉKE, A FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1.

A megállóhelyek közös használatából adódó megállóhely üzemeltetési költségmegosztás

miatt a Közlekedésszervezőt – a Kijelölő Rendelet alapján – térítési díj (a továbbiakban: Térítési díj)
illeti meg, amely magában foglalja a forgalomirányítási és adminisztrációs feladatok ellátásának díját
is.
6.2.

A Felek a fizetendő Térítési díjról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

58. §-a szerinti havi elszámolásban állapodnak meg, amelynek összegét a Szerződés rögzíti.
6.3.

Közlekedésszervező az ÁSZF 6.1. pontja alapján számlát (a továbbiakban: Számla) állít ki a

tárgyhónapot megelőző hónapban. Megrendelő a Számlán szereplő összeget a szabályszerűen
kiállított Számla átvételétől számított 15 naptári napon belül a Számlán szereplő bankszámlaszámra
átutalással teljesít. A Számlán a teljesítés időpontja megegyezik a fizetési határidővel. A Számlában
fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, valamint a teljesítés időszakát.
6.4.

Megrendelő

fizetési

kötelezettségének

késedelmes

teljesítése

esetén

a

Polgári

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A. § (2) bekezdése alapján késedelmi kamatot
köteles fizetni. A kamat napi összegének megállapításakor figyelembe vett napok száma évente 365
nap.
6.5.

Megrendelő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a költségek kiegyenlítéséhez szükséges

pénzügyi fedezettel rendelkezik.
6.6.

Amennyiben Megrendelő az esedékesség időpontjában fizetési kötelezettségét sem az ÁSZF

6.3. pontjában megjelölt határidőre, sem a Közlekedésszervező írásbeli felszólítását követő 15 naptári
napon belül nem teljesíti, úgy a Közlekedésszervező a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
6.7.

Megrendelő Térítési díjfizetési kötelezettsége fennáll a ki nem egyenlített Számlákra,

valamint a Szerződés megszűnéséig terjedő időszakra is, amennyiben Közlekedésszervező eleget tesz
a Szerződésben vállalt kötelezettségeink.
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1.

Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben és ÁSZF-ben foglalt jogaik gyakorlása közben,

illetőleg kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek
megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el. Tartózkodnak minden olyan megnyilvánulástól,
amely a másik vagy harmadik fél jó hírnevének sérelmével járhat.
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7.2.

Felek a Szerződés teljesítése során vagy más módon birtokukba jutott, a másik félre, annak

gazdálkodására és működésére vonatkozó információt bizalmasan kezelik, és azt kizárólag a
Szerződés céljával összefüggésben használják fel. Az információ bizalmas kezelése alól kizárólag az
érintett fél adhat eseti jelleggel felmentést, illetve az információ csak jogszabályon alapuló hatósági
kötelezés alapján bocsátható az erre jogosult harmadik személy rendelkezésére.
7.3.

A Szerződésben rögzített kapcsolattartó személyek részére kell megküldeni valamennyi

értesítést, nyilatkozatot, iratot, dokumentumot annak érdekében, hogy az a Felek között közöltnek
legyen tekinthető.
7.4.

A Felek kapcsolattartói személyesen, telefonon, telefax és e-mail útján tartanak kapcsolatot,

minden külön időbeli és formai kötöttség nélkül. A Felek felhatalmazhatják a közvetlen
kapcsolattartókat arra, hogy a Szerződést érintő ügyekben rendszeresen egyeztessenek. A megadott
kapcsolattartók személyének vagy elérhetőségének bármilyen változását a másik Féllel
haladéktalanul közölni kell, az ennek elmulasztásával okozott károkért a haladéktalan közlést
elmulasztó fél felel.
7.5.

A Szerződésben és az ÁSZF-ben külön nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény előírásai irányadóak.
7.6.

Felek a Szerződés teljesítése során egymással együttműködni, és a közöttük felmerült

esetleges vitás kérdéseket békés úton rendezni kötelesek, s csak ennek hiányban fordulnak a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti hatáskörrel rendelkező általános illetékességű
bírósághoz.
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