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MEGÁLLAPODÁS 
Üzemeltetési hozzájárulás fizetéséről 

 
 
 
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 Zrt. (a továbbiakban Szolgáltató) 
Székhely:   1091 Budapest, Üllői út 131.  
Cégbíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám:  01-10-042156 
Adószám:   10824346-2-44 
Bankszámlaszám:  K&H Bank Zrt. 10200971-21508747-00000000  
Képviseletében:  Kameniczky Ákos forgalmi igazgató 
    Szalavics Mariann gazdasági igazgató 
 
továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon, az alábbi feltételek 
mellett. 
 
 
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat megkeresésére, 

Szentendre Város közösségi közlekedési szolgáltatásának ellátása érdekében – 
a település területét érintő elővárosi és regionális menetrend szerinti autóbusz-
közlekedésben az egyes elővárosi és regionális járatok településen belüli 
utazásra történő igénybevételével – Szolgáltató az 1. sz. mellékletben található 
menetrendek szerinti helyközi közforgalmú személyszállítást biztosítja a 
menetrendben való közzététellel együtt az alábbi autóbuszvonalakon:  

 
 873 Szentendre, aut. áll. – Pismány 
 874, 876-879 Szentendre, aut. áll. – Izbég – Skanzen – Szentendre, aut. 

áll. 
 875 Szentendre, sportpálya – Püspökmajori ltp. – Pismány 

 
Szolgáltató a szolgáltatást a közszolgáltatási menetrend szerint közlekedő 
járatokkal végzi.  

 
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 1. pontjában 

meghatározott szolgáltatást Szolgáltató 2015. október 1-jétől 2016. december 31. 
napjáig biztosítja. 
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3. Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a szolgáltatás teljesítése 
objektív és Szerződő Felek által elháríthatatlan akadály miatt ellehetetlenül – pl.: 
a közlekedést általánosan kizáró rendkívüli időjárási viszonyok, vagy Szolgáltató 
működési körén kívül eső okból felmerült más rendkívüli esemény – vagy 
módosul, ez szerződésszegést nem jelent. 
 
Szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni az 1. pont szerinti cél 
biztosítása érdekében. 

 
4. Szolgáltató az Önkormányzat menetrend módosítási igénye esetén 

kötelezettséget vállal arra, hogy azt továbbítja a közszolgáltatást megrendelő 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) felé. Önkormányzat tudomásul veszi, 
hogy a módosítás bevezetése az NFM jóváhagyásának függvénye. 

 
5. A kiszolgáló autóbuszjáratok megfelelő színvonalú üzemeltetéséhez Szerződő 

Felek az alábbi feltételeket biztosítják: 
 

5.1. Önkormányzat gondoskodik az üzemeltetése alá tartozó területen a 
megállóhelyek folyamatos, zavartalan használhatóságáról, kátyúzásáról, 
tisztításáról, síkosság- és hómentesítéséről. 

5.2. Önkormányzat vállalja, hogy a rendelkezésre álló hirdetési felületeken és 
információs csatornákon tájékoztatást ad Szolgáltató által nyújtott új 
szolgáltatásról. 

5.3. Önkormányzat kötelezi magát, hogy a szerződés megkötését követően, 
annak hatálya alatt, a szolgáltatást kizárólagosan a jelen szerződésben 
megjelölt Szolgáltatóval végezteti. 

5.4. Szolgáltató vállalja, hogy a járat megállójában utas-tájékoztató táblát helyez 
ki, forgalmi változást követően a cseréről gondoskodik, a járatok 
közlekedéséről tájékoztatást helyez el a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján 
(www.volanbusz.hu), valamint a központi információs telefonszámon 
felvilágosítást ad az érdeklődőknek. 

 
6. Az autóbusz fel-, vagy leszállás céljából csak a meghirdetett menetrendben 

meghatározott megállóhelyeken állhat meg. 
 
A szerződés tárgyát képező autóbuszjáratok a helyközi közlekedésben 
alkalmazott mindenkori díjszabással és kedvezményekkel, továbbá a 
VBS106669 sz. Üzletpolitikai kedvezményre vonatkozó Megállapodás szerinti 
Szentendre Közlekedési Kártyával vehetők igénybe. 
 
Az utasokra a VOLÁNBUSZ Zrt. által meghirdetett Üzletszabályzatban foglalt 
utazási feltételek vonatkoznak. 
 

7. Az autóbuszjáratok üzemeltetéséhez Önkormányzat üzemeltetési hozzájárulást 
fizet a Szolgáltatónak, amelynek összege 2015. október 1-jétől bruttó 1 millió 
Ft/hó, melyet a Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5. napjáig számláz, és 
megküldi az Önkormányzatnak. Önkormányzat a számlán szereplő összeget a 
számla keltétől számított 8 napon belül Szolgáltató K&H Bank Zrt-nél vezetett 
10200971-21508747-00000000 számú számlájára átutalja. A számla kiállítása 
határozott időszakra szóló elszámolás szerint történik, naptári hónaponként. 
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Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a késedelem minden napja után a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti késedelmi kamat 
felszámítására jogosult. 

 
8. Amennyiben Önkormányzat a számla keltét követő 30 napon belül nem teljesíti 

fizetési kötelezettségét, és Szolgáltató a teljesítésre vonatkozó írásbeli 
felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül sem tesz eleget, úgy 
Szolgáltató kezdeményezheti az 1. sz. mellékletben meghatározott menetrendek 
módosítását, a járatok törlését. 

 
9. A Megállapodás megszűnik Önkormányzat azonnali hatályú felmondásával, a 

tárgy – a felmondás kézhezvételével megegyező – hónap utolsó napjával, 
amennyiben Szolgáltató a jelen Megállapodásban vállalt lényeges 
kötelezettségét felszólítás és megfelelő póthatáridő kitűzése ellenére sem 
teljesítette, illetve abban az esetben, ha az NFM az 1. sz. mellékletben szereplő 
menetrendet törli. 

 
10. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megállapodást bármelyik fél 60 napos 

felmondási idővel írásban indoklás nélkül felmondhatja. Jelen Megállapodás 
felmondás útján történő megszűnését követő 30 napon belül Szerződő Felek 
kötelesek egymással elszámolni. Ebben az esetben Szolgáltató 
kezdeményezheti az NFM felé az 1. sz. mellékletben feltűntetett menetrendek 
módosítását, vagy törlését, amelyet Önkormányzat egyeztetés nélkül elfogad. 

 
11. Jelen Megállapodást Felek 2016. december 31. napjáig kötik azzal, hogy a 

Miniszter és a Szolgáltató közötti Közszolgáltatási Szerződés bármely okból 
történő megszűnése esetén jelen Megállapodás hatályát veszti. 

 
12. Kapcsolattartók: 

 
Megrendelő kapcsolattartója: Sándorné Vincze Viktória 
Beosztás:    szolgáltatási koordinátor  
Tel:     06-26-785-102 
e-mail:     vincze.viktoria@szentendre.hu 
 
Szolgáltató kapcsolattartója: 
Kapcsolattartásért felelős: Szalayné Kotroczó Eszter 
Beosztás:   értékesítési és utaskapcsolati irodavezető 
Tel:    06-1-219-8066 
e-mail:    Eszter.SzalayneKotroczo@volanbusz.hu 

 
13. Szerződő Felek kijelentik, hogy rendelkeznek valamennyi, a jelen Megállapodás 

aláírásához és teljesítéséhez szükséges engedéllyel, jóváhagyással és hozzájárulással, azonban ezek hiánya a másik féllel szembeni teljesítési 
kötelezettségeiket nem érinti. 

 
14. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz 

kapcsolódó és az érintett járatok üzemeltetésével kapcsolatos felelősség 
Szolgáltatót terheli. A járatok biztonságos üzemeltetéséről Szolgáltató köteles 
gondoskodni.  
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15. Szolgáltató kötelessége, hogy a jelen szerződés teljes időtartama alatt az általa 

végzett tevékenység vonatkozásában érvényes felelősségbiztosítással 
rendelkezzen. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben harmadik 
személy Önkormányzattal Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve a 
járatok üzemeltetésével kapcsolatosan Szolgáltató vagy közreműködője 
magatartása vagy mulasztása okán követelést támaszt, ez alól Szolgáltató 
köteles Önkormányzatot mentesíteni. 

 
16. Jelen Megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásai irányadóak. Felek megegyeznek abban, hogy a közöttük 
a jelen Megállapodással kapcsolatban felmerülő viták tárgyában egymással 
egyeztetnek, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz.  

 
Jelen Megállapodás 6 (hat) eredeti, magyar nyelvű példányban kerül aláírásra, 
amelyből a Feleket 3-3 példány illeti meg.  
 
Szerződő Felek jelen Megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt írják alá. 
 
 
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Menetrendek 
 
 
 

Szentendre, 2015.  Budapest, 2015. 
 
 
 
 
 
 

___________________ _____________________ __________________ _________________ 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Kameniczky Ákos 
forgalmi igazgató 

 
Szalavics Mariann 
gazdasági igazgató 

az Önkormányzat nevében  a Szolgáltató nevében 
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1. sz. Melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menetrendek 


