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Összevont jelentés az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott,  

Budapest Főváros felelősségi körébe tartozó személyszállítási közszolgáltatási 

tevékenységről 

2012. január 1. és december 31. között 

 

Vonatkozó közszolgáltatási szerződések adatai: 

 

 2012. január 1. és április 30. között 

Szerződés megnevezése Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési 
Részvénytársaság közötti Szolgáltatási szerződés 

Szerződés tárgya A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatálya alá 
tartozó közforgalmú személyszállítás nyújtása, Budapest területén, a 
metró, a földalatti, a villamos, a trolibusz, a fogaskerekű, az útvonal 
teljes hosszában Budapesten közlekedő autóbuszok, a vonal legalább 
egy részén budapesti helyi tarifával üzemelő autóbuszok, a Főváros 
ármegállapítói hatáskörébe tartozó városhatáron túli autóbuszok, 
valamint a Budapestet érintő helyiérdekű vasutak teljes, regionális 
hálózata vonatkozásában, a Főváros által a szolgáltató számára 
biztosított kizárólagos jog alapján 

Szerződés szerinti 
szolgáltató 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Szerződés időbeli hatálya 2004. április 30. és 2012. április 30. között 
 

 

 2012. május 1. és december 31. között 

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 

(Kijelölő Rendelet), valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK) között 2012. április 27-én 

létrejött (és azóta több alkalommal módosított), Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló 

Keretmegállapodás értelmében a BKK, mint közlekedésszervező – meghatározott feltételek és 

működési terület mellett – feladatul kapta a személyszállítási közszolgáltatás megszervezését.  

 

Közlekedésszervezői feladat- és hatáskörben eljárva a BKK a jogosult arra, hogy a Főváros felelősségi 

körébe tartozóan (köz)szolgáltatási szerződés keretében szolgáltatót, szolgáltatókat bízzon meg a 

személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásával.  

 

Szerződés megnevezése Közszolgáltatási szerződés a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
(BKK) valamint a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (Szolgáltató) között 

Szerződés tárgya Autóbusszal történő közforgalmú személyszállítás, továbbá 
vasúti személyszállítással és trolibusszal történő közforgalmú 
személyszállítás (kizárólagos jog alapján), valamint 
vízi járművel történő közforgalmú személyszállítás  

Szerződés szerinti 
szolgáltató 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Szerződés időbeli hatálya 2012. május 1. és 2020. április 30. között 
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Szerződés megnevezése Szolgáltatási Keretszerződés 

Közforgalmú Autóbuszvonalak üzemeltetésére 

A2, A3, A5, A6 jelű szerződések 

Szerződés tárgya Autóbusszal történő közforgalmú személyszállítás  
Szerződés szerinti 
szolgáltató 

VT-Transman Személyszállító és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Szerződés időbeli hatálya A2 jelű szerződés: 2012. május 15. és 2014. május 14. között 
(+1 év opcionális meghosszabbítási lehetőség) 
 
A3 jelű szerződés: 2012. május 15. és 2014. május 14. között 
(+1 év opcionális meghosszabbítási lehetőség)  
 
A5 jelű szerződés: 2012. július 1. és 2013. június 30. között 
(+1 év opcionális meghosszabbítási lehetőség)  
 
A6 jelű szerződés: 2012. május 15. és 2013. május 14. között 
(+1 év opcionális meghosszabbítási lehetőség)  

 

 

2012. évre vonatkozó, közszolgáltatóknak biztosított ellentételezések / támogatások: 

 

 
BKV Zrt. 

2012.01.01-
2012.04.30. 

BKV Zrt. 
2012.05.01-
2012.12.31. 

VT-Transman Kft. 

2012.05.15-

2012.12.31. 

Működési támogatás 20 312 millió Ft - - 

Szolgáltatási díj - 78 875,4 millió Ft 2 547, 3 millió Ft 

 


