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MEGÁLLAPODÁS 

üzletpolitikai kedvezményről 
 
 
 
 
amely létrejött egyrészről  
 
Szentendre Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Adószám: 15731292-2-13  
Bankszámlaszám: 11784009-15731292-00000000 
képviseletében:  Verseghi-Nagy Miklós polgármester 
 
másrészről,  
 
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(a továbbiakban: Szolgáltató,) 
Székhely:  1091 Budapest, Üllői út 131.  
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám: 01-10-042156 
Adószám:  10824346-2-44, 
Bankszámlaszám:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

10200971-21508747-00000000  
képviseletében:  Fekete Antal vezérigazgató 
 
a továbbiakban együttesen a Felek között, az alábbi napon és helyen.  
 
 
 
 
PREAMBULUM: 
 
Az üzletpolitikai kedvezmény célja, hogy Szentendre város területét érintő elővárosi 
és regionális menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben az egyes elővárosi és 
regionális járatokon a helyi, településen belüli utazás céljából, a város lakosai 
részére nyújtható utazási kedvezmény biztosításra kerüljön. 
 
A Megállapodásban érintett regionális és elővárosi közlekedésben a nyújtott 
üzletpolitikai kedvezmény a Szolgáltatónál bevételkiesést okoz, ezért az 
Önkormányzat vállalja a Megállapodásban foglaltak szerint a kieső bevételek anyagi 
kompenzálását. 
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A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA: 
 
 

1. A Megállapodás célja, hogy a szentendrei helyi közösségi közlekedés 
átalakításával járó változásokat követően továbbra is biztosítható legyen az 
eddig alkalmazott helyi tarifának megfelelő áron a szolgáltatás elérése a 
település lakosai számára (beleértve a tanuló és a 65 év alatti nyugdíjas 
utazóközönséget is) az itt felsorolt érvényességű utazási igazolványokkal:  
 havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya tanulók részére, 
 havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya nyugdíjasok részére 
 havi érvényességű teljes árú Szentendre Közlekedési Kártya 

(a továbbiakban együttesen: Szentendre Közlekedési Kártya) 
a Szolgáltató elővárosi és regionális járatait 2015. október 1-jétől Szentendre 
városon belüli utazás céljából igénybe vehesse. 
 
Felek rögzítik, hogy tanuló vagy nyugdíjas személynek azt a személyt tekintik, 
aki a közforgalmú személyszállítás utazási kedvezményeiről szóló 85/2007 
(IV.25.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben bérletkedvezményre 
jogosult, és a kedvezményre történő jogosultságát az abban foglaltak, illetve a 
Szolgáltató által alkalmazott szabályok szerint igazolni tudja. 
 
 

2. A Szolgáltató jelen Megállapodás alapján vállalja, hogy az Önkormányzat által 
kibocsátott, az 1. pontban megnevezett, érvényes Szentendre Közlekedési 
Kártyát az elővárosi és regionális járatain, Szentendrén belüli utazás céljából 
elfogadja. 
 
 

3. A Szolgáltató feladata az 1. pontban felsorolt Szentendre Közlekedési Kártya 
típusok meghirdetése Szentendre autóbusz-állomás, Árpád híd autóbusz-
állomás és Újpest – Városkapu autóbusz-állomás területén, valamint Szolgáltató 
honlapján. 
 
Az Önkormányzat feladata a város kommunikációs csatornáin keresztül a 
Szentendre Közlekedési Kártya meghirdetése a lakosság felé. 
 
Szolgáltató képviselője útján részt vesz a településen tartott, az általa biztosított 
szolgáltatást érintő közmeghallgatásokon. 
 
 4. A Szolgáltató jogosult az 1. pontban felsorolt Szentendre Közlekedési Kártyával 
utazók utazási kedvezményre való jogosultságának ellenőrzésére. A Szentendre 
Közlekedési Kártyán fel kell tüntetni annak tulajdonosa személyazonosításra 
alkalmas arcképes igazolványának számát, diákok esetében a diákigazolványon 
szereplő oktatási azonosító számot. 
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Az utazási kedvezmény jogosulatlan igénybevétele, vagy érvénytelen 
Szentendre Közlekedési Kártyával történő utazás esetén a Szolgáltató jogosult a 
regionális és elővárosi közlekedésben mindenkor érvényes szabályoknak 
megfelelően az utassal szemben pótdíjazási eljárást lefolytatni. A befolyó pótdíj 
és a pótdíjazáshoz kapcsolódó menetdíj bevétel a Szolgáltató regionális és 
elővárosi bevételét képezi. 
 
A Szolgáltató az adott havi jogosulatlan igénybevételekhez kapcsolódó 
pótdíjazási eljárásokról tájékoztatja az Önkormányzatot. 
 
 
 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közlekedési kártyával végzett 
személyszállítási szolgáltatás részbeni fedezetére a következő fizetési 
kötelezettséget teljesíti:  a Szolgáltató által összeállított havi elszámolás alapján az adott hónapban értékesített Szentendre Közlekedési Kártyák ellenértékével megegyező 

összeget helyközi díjbevétel címén a Szolgáltató részére kifizeti, továbbá 
 a Szolgáltató által üzemeltetett helyközi járatok Szentendre Közlekedési 

Kártyával történő, kizárólag a településen belüli utazásra való 
igénybevételéért 2015. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig az 
Önkormányzat helyközi menetrend szerinti díjbevétel címen havonta 
bruttó 1.500.000 Ft összeget fizet meg számla ellenében a Szolgáltató 
részére.  

 
 

6. Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 14. napjáig – szabadnap vagy 
munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon – ÁFA-s számlát állít 
ki az Önkormányzatot terhelő 5. pont szerinti díjról.  
 
A számla fizetési határideje a kézhezvételt követő 8 nap. A teljesítés időpontját a 
számlán az ÁFA tv. 58.§-a szerint kell feltüntetni. 
 
A számla kiegyenlítése a számlához csatolt, Szolgáltató által elkészített 
elszámoló levele alapján, pénzügyi kompenzációval történik a VBS 106670 
számú bizományosi tevékenységre vonatkozó Megbízási Szerződés 3.4 
pontjában foglaltak szerint. 
 
Az elszámoló levél alapján kimutatott követelést Önkormányzat köteles 
átutalással teljesíteni a számla kézhezvételét követő 8 napon belül. 
Fizetési késedelem esetén késedelmi kamat érvényesíthető a Ptk. 6:155. § 
előírásai szerint. 
 
A számla a Szolgáltató folyószámláján történő jóváíráskor minősül teljesítettnek. 
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7. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti fizetési kötelezettségét és annak 
Szolgáltató teljesítésre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 
napon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult jelen Megállapodást azonnali 
hatállyal írásban felmondani. 
 
Az azonnali hatályú felmondás hatályba lépésének napja megegyezik a 
Szolgáltató felmondását tartalmazó levél önkormányzati kézhezvételének 
napjával. 
 
 
 

8. A körülmények változásának hatására, valamint amennyiben a Szolgáltató által 
nyújtott üzletpolitikai kedvezmény következtében az érintett járatok valamelyike 
veszteségessé válik, a Szolgáltató kezdeményezésére Felek a jelen 
Megállapodást módosíthatják. Amennyiben a Megállapodás módosításának 
kezdeményezését követő 30 napon belüli nem jön létre a Felek között 
megegyezés, abban az esetben a jelen Megállapodás tárgy – a felmondás 
kézhezvételével megegyező – hó utolsó napjával felmondható.   
 
 

9. Jelen Megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.  
 
 
 

10. Jelen Megállapodást a Felek 2015. október 1-jei hatályba lépéssel 2016. 
december 31. napjáig kötik, azzal, hogy amennyiben a regionális és elővárosi 
szolgáltatást megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szolgáltató 
közötti közszolgáltatási szerződés bármely okból megszűnik, vagy az 
üzletpolitikai kedvezményre vonatkozó minisztériumi hozzájárulás visszavonásra 
kerül, vagy a VBS 106670 számú bizományosi tevékenységre vonatkozó 
Megbízási Szerződés bármely oknál fogva megszűnik, azzal egyidejűleg a jelen 
Megállapodás is hatályát veszti. 
 
 
 

11. Jelen Megállapodást bármelyik Fél indoklás nélkül, 60 napos felmondási idővel, 
írásban felmondhatja. 

 
 
 

12. Szolgáltató vállalja, hogy a jelen Megállapodás bármely okból történő 
megszűnése vagy megszűntetése esetén a már kibocsátott Szentendre 
Közlekedési Kártyákat azok érvényességi idejének lejártáig elfogadja utazásra. 
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13. Felek közötti kapcsolattartás 
 Önkormányzat kapcsolattartója: 
Sándorné Vincze Viktória, szolgáltatási koordinátor, 
vincze.viktoria@szentendre.hu, Tel: 06-26-785-102 
 
Szolgáltató kapcsolattartója: 
Szalayné Kotroczó Eszter, értékesítési és utaskapcsolati irodavezető, 
Eszter.SzalayneKotroczo@volanbusz.hu, Tel: 06-1-219-8066 
 
 

14. Jelen Megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
 
Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 
A Megállapodás 6 egyenértékű eredeti példányban kerül megkötésre. 

 
 
 

Szentendre, 2015.  Budapest, 2015. 
 
 
 
 
 

 ___________________ _________________ ___________________ 
 Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor Fekete Antal 
 polgármester jegyző vezérigazgató 

 
 az Önkormányzat nevében a Szolgáltató nevében 
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1. sz. melléklet 
Szentendre Közlekedési Kártya 

 
 
 
Havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya tanulók részére 
 

  
 
 
Havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya nyugdíjasok részére 
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Havi érvényességű teljes árú Szentendre Közlekedési Kártya 
 

  
 
 
Hátoldal 
 

 
 


