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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
Bizományosi tevékenységre 

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

10200971-21508747-00000000 
Képviseletében eljár: Kameniczky Ákos, forgalmi igazgató, 

Szalavics Mariann, gazdasági igazgató 
 
a továbbiakban együttesen a Felek között, az ún. Szentendre Közlekedési Kártya – 
amely Szentendre Város lakosai számára biztosítja a helyi közösségi közlekedés 
átalakítását követően is a korábbi helyi tarifához hasonló áron a helyi személyszállítási 
szolgáltatás elérését – árusítása, elszámolása céljából az alábbiak szerint. 
 

I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 
 

1.1 Megbízó megbízza, Bizományos vállalja, hogy a Megbízó által, nyomdai úton előállított 
Szentendre Közlekedési Kártyát értékesít a saját nevében, az alábbi helyszíneken: 
Az értékesítés helyszínei: 

- Szentendre autóbusz-állomás – elővételi pénztár, 
- Árpád híd autóbusz-állomás – elővételi pénztár, 
- Újpest – Városkapu autóbusz-állomás – elővételi pénztár. 
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II. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

2.1 A Bizományos a Szentendre Közlekedési Kártyát jelen Szerződés 1. sz. mellékletében 
foglalt díjszabás szerinti áron folyamatos megbízással kizárólagos joggal értékesítheti.  
Megbízó a Szentendre Közlekedési Kártya jelen Szerződés 1. sz. mellékletében 
meghatározott árának módosítására kizárólag a Bizományos előzetes, írásbeli 
hozzájárulása esetén jogosult. A Felek megegyezését követően Megbízó a Szentendre 
Közlekedési Kártya jövőben alkalmazandó árait a Bizományosnak címzett hivatalos 
levél formájában megküldi, amely új 1 sz. mellékletként jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részévé válik. A Megbízó által megküldött új 1. sz. melléklet hatályba 
lépéséhez nem szükséges jelen Szerződés módosítása. 
 
A Megbízó vállalja, hogy a Szentendre Közlekedési Kártya árában bekövetkező 
változás tervezett életbe lépését megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a 
Bizományost és egyben hozzájárulását kéri annak bevezetéséhez. 
 
 

2.2 Bizományos jogosult a Szentendre Közlekedési Kártya árát, annak visszaváltásakor 
visszatéríteni, valamint az elrontott vagy megrongálódott Szentendre Közlekedési 
Kártyát cserélni. 
 
Megbízó nyilatkozik, hogy a Szentendre Közlekedési Kártya visszaváltásának 
szabályaként elfogadja a Bizományos saját bérletigazolványaira vonatkozó, 
üzletszabályzatában rögzített eljárását. Bizományos a mindenkor érvényes 
Üzletszabályzatát köteles honlapján közzétenni (www.volanbusz.hu). 
 
A Szentendre Közlekedési Kártya visszaváltása esetén Bizományos kezelési költség 
felszámítására jogosult az utas terhére, melynek mértéke a kártya vételárának 20%-a. 
A kezelési költség a Bizományos bevételét képezi. 
  

2.3 Bizományos az általa eladott Szentendre Közlekedési Kártyákról saját nevében nyugtát, 
a vevő kérése esetén számlát állít ki. A kiállított nyugta, számla jogszabályi és tartalmi 
helyességéért a kiállító teljes jogi felelősséggel tartozik. 
 
 

2.4 A Szentendre Közlekedési Kártyát a Megbízó jelen Szerződés megkötésével 
egyidejűleg bocsátja a Bizományos rendelkezésére a 3. sz. mellékletben foglalt induló 
készlet mennyiségben.  
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2.5 Az átvett Szentendre Közlekedési Kártyáért a Bizományos teljes anyagi felelősséggel 
tartozik, kivéve a vis maior esetét. Szerződő Felek vis maiornak tekintik a szerződő 
Felek ellenőrzési képességét meghaladó, előre nem látható és elháríthatatlan 
körülményeket, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: robbanásos merénylet, 
elemi csapás, tűzvész, áradás. 
Amennyiben a Szentendre Közlekedési Kártya értékesítése akadályba ütközik, illetve 
olyan körülmény áll elő, amely az értékesítést meghiúsítja, Bizományos köteles erről a 
Megbízót írásban haladéktalanul értesíteni.  
 
 

III. A FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS, KÉSZLETKEZELÉS 
 

3.1 Szentendre Közlekedési Kártya árusítása és elszámolása szempontjából tárgyhónak 
tekintendő minden naptári hónap első napjától az utolsó napjáig terjedő időszak. 
A Bizományos az általa értékesített Szentendre Közlekedési Kártyákról, illetve ezek 
értékéről, az alábbiak szerint köteles elszámolást készíteni a Megbízó részére:  
 
Tárgy hónapot követő hó 10. napjáig – szabadnap vagy munkaszüneti nap esetén, 
az azt követő első munkanapon – kell az elszámolást megküldeni a tárgy hónap 
elsejétől a tárgy hónap utolsó napjáig értékesített Szentendre Közlekedési Kártyákról 
a 2. sz. melléklet szerint. 
 
 

3.2 Az elszámolást a Megbízó részére bizonylatoltan kell átadni, csatolva a visszaváltott, 
rontott és selejtezett Szentendre Közlekedési Kártyákat. 
 
 

3.3 A Megbízó jogosult az elszámolásokat ellenőrizni. Eltérés esetén ennek összegéről 
írásban tájékoztatja Bizományost . A mindkét Fél által elismert, jogos eltérést a Felek a 
tájékoztatás kézhezvételét követő 8 banki napon belül kötelesek egymás között 
rendezni. 
 
 

3.4 Megbízó a Bizományos által készített havi elszámolás alapján, a tárgy hónapot követő 
hónap 14. napjáig – szabadnap vagy munkaszüneti nap esetén, az azt követő első 
munkanapon – áfás számlát állít ki a tárgyhavi értékesítésről és megküldi a Bizományos 
részére. A Megbízó köteles a számlán minden esetben feltüntetni: az adószámát, 
valamint „a követelés kiegyenlítése pénzügyi kompenzációval történik” szöveget. 
A számla fizetési határideje a tárgyhónapot követő hónap 25. napja. A teljesítés 
időpontját a számlán az ÁFA tv. 58. §-a szerint kell feltüntetni. 
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3.5 A Megbízó által a 3.4. pont szerint kiállított számla elszámolása pénzügyi 
kompenzációval történik a szerződő Felek között ………………………..kor létrejött VBS 
106669 számú üzletpolitikai kedvezményekről szóló Megállapodás 6. pontja szerint.  
 
A rontott, selejtezett, visszaváltott, és a Bizományos által elvesztett Szentendre 
Közlekedési Kártya után a Megbízónak nincs térítési kötelezettsége. 
 
 

3.6 Az értékesítéshez szükséges készletek Megbízó által történő ellátása, pótlása a 
Bizományos által meghatározott kapcsolattartók előzetes írásos, a Megbízó 
kapcsolattartójához e-mail-ben eljuttatott igénybejelentése alapján történik, előre 
egyeztetett időpontban.  
A Bizományos képviselőinek adatai: 

Szalayné Kotroczó Eszter, értékesítési és utaskapcsolati irodavezető, 
Eszter.SzalayneKotroczo@volanbusz.hu 
Tel: 06-1-219-8066 

A Megbízó képviselőinek adatai: 
Sándorné Vincze Viktória, szolgáltatási koordinátor, 
vincze.viktoria@szentendre.hu 
Tel: 06-26-785-102 
 
 

3.7 A Megbízó a Szentendre Közlekedési Kártyák és az elszámolások átadását, illetve 
átvételét a Bizományos kapcsolattartóival egyeztetett időpontban végzi. A készlet 
Bizományos által megjelölt helyszín(ek)re történő leszállításáról a Megbízó 
gondoskodik. 
 
 

3.8 A Megbízó jogosult előre egyeztetett időpontban a Bizományos értékesítő helyének 
üzemideje alatt (nyitvatartási idő) az átadott és az ellenőrzés időpontjában meglévő 
készletet a helyszínen ellenőrizni. 
 
 

3.9 Amennyiben a Bizományos értékesítési helyszíne módosul, abban az esetben köteles 3 
munkanapon belül írásban tájékoztatni a Megbízót. 
 
 

IV. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE 
 

4.1 Jelen Szerződést Felek 2016. december 31. napjáig kötik azzal, hogy a Szerződést 
bármelyik fél egyoldalú jognyilatkozattal 60 napos felmondási idővel - írásban - 
indokolás nélkül jogosult felmondani.  
 
Bármelyik szerződő Fél jogosult jelen Szerződést a tárgy – a felmondás 
kézhezvételével megegyező - hó utolsó napjával írásban, indoklással ellátva felmondani 
(rendkívüli felmondás), amennyiben:  
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- a másik szerződő Fél a Szerződésben foglalt valamely lényeges 
kötelezettségét az írásbeli felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti 
vagy továbbra is megszegi; 

- a Felek közötti elszámolás és pénzügyi rendezés nem a Szerződésben 
foglaltak szerint valósul meg több alkalommal is; 

- Megbízó a Bizományosnak nyújtott, a Szentendre Közlekedési Kártya 
értékesítésére vonatkozó kizárólagos jogát megsérti; 

- a másik szerződő Fél fizetésképtelenné válik, ellene csőd-, felszámolási 
eljárás indul vagy a másik szerződő Fél a végelszámolását kezdeményezte. 

Jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése a Szentendre Közlekedési 
Kártyával kapcsolatos üzletpolitikai kedvezményről szóló VBS 106669 számú 
Megállapodás megszűnését is eredményezi. 
 
 

4.2 A jelen Szerződés rendes felmondása esetén a felmondási idő letelte, illetve rendkívüli 
felmondás esetén a felmondás kézhezvétele után legkésőbb 3 munkanappal, a 
Bizományos köteles a készletében lévő Szentendre Közlekedési Kártyákat a Megbízó 
részére visszaadni, az eladott Szentendre Közlekedési Kártyákkal elszámolni. Felek 
kötelesek továbbá az elszámolásból eredő fizetési kötelezettségüknek határidőre eleget 
tenni. 
A Bizományos által átvett, de bármilyen okból vissza nem adott és el nem számolt 
Szentendre Közlekedési Kártyák értékét Bizományos a Szentendre Közlekedési Kártya 
díjszabásában meghatározott áron köteles a Megbízó részére megfizetni, legkésőbb a 
felmondási idő letelte, illetve rendkívüli felmondás esetén a felmondás kézhezvétele 
után 3 munkanappal. 
 
 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

5.1 A Felek a jelen Szerződést írásban bármikor, kizárólag közös megegyezéssel 
módosíthatják. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jogszabályváltozás vagy a 
Szentendre Közlekedési Kártyáról szóló VBS 106669 számú üzletpolitikai Megállapodás változása esetén a Szerződést az érvényes jogszabályoknak 
megfelelően módosítani kell. 
 
 

5.2 Jelen Szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
 

5.3 Jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben, a Felek a közöttük esetleg felmerülő vita 
tárgyában egyeztetni tartoznak. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, 
a vitás ügyek rendezésére a polgári perrendtartás (Pp.) szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 
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5.4 Jelen Szerződés 2015. október 1-jén lép hatályba.  

 
 

A fenti Szerződést a szerződő Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá. 
A Megállapodás 6 egyenértékű eredeti példányban kerül megkötésre. 

 
 
 

Szentendre, 2015.  Budapest, 2015. 
 
 
 
 
 
 

___________________ _____________________ __________________ _________________ 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Kameniczky Ákos 
forgalmi igazgató 

 
Szalavics Mariann 
gazdasági igazgató 

a Megbízó nevében  a Bizományos nevében 
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1. sz. melléklet  

 
Szentendre Kártya díjszabása 
(Érvényes 2015. október 1-jétől) 

 
 

Megnevezés Utasok által fizetendő 
bruttó Ft/db 

 
Havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya tanulók 
részére 
 

br. 2 700 Ft/db 

 
Havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya 65 év 
alatti nyugdíjasok részére 
 

br. 2 700 Ft/db 

Havi érvényességű teljes árú Szentendre Közlekedési 
Kártya  br. 4800 Ft/db 

 
 
 

Szentendre, 2015. 
 
 
 
 

_______________________  
a Megbízó nevében  
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2. sz. melléklet 
 

Havi értékesítési jelentés 
 
Elszámolt időszak (év/hó): ……………………………………….. 

 
Az értékesített Szentendre Közlekedési Kártyák sorszámai: 

 
 
 
Kelt: Budapest, ………………………… 
 

____________________ 
NÉV (nyomtatott betűkkel) 
cégszerű aláírásra jogosult 

PH 
  

Cikk  
megnevezése 

Nyitó  
készlet  

db 
Ért. 

menny. 
db 

Saját 
selejt 

db 
Vissza-
váltás 

db 
Elve-
szett  
db 

Záró  
készlet  

db 
Bevétel (Ft) 

 
Havi érvényességű 
Szentendre 
Közlekedési Kártya 
tanulók részére 
 

      

 

 
Havi érvényességű 
Szentendre 
Közlekedési Kártya 
nyugdíjasok részére 
 

      

 

Havi érvényességű 
teljes árú 
Szentendre 
Közlekedési Kártya 
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3. sz. melléklet 
 
 
 

Induló bizományosi készlet 

 
 
 
 
 
 
Szentendre, 2015.  Budapest, 2015. 
 

 
 

___________________ _____________________ __________________ _________________ 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Kameniczky Ákos 
forgalmi igazgató 

 
Szalavics Mariann 
gazdasági igazgató 

a Megbízó nevében  a Bizományos nevében 
 
 

 

Megnevezés Készlet 
(db) 

 
Havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya tanulók 
részére 
 

3 000 

 
Havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya 
nyugdíjasok részére 
 

1 500 

Havi érvényű teljes árú Szentendre Közlekedési Kártya 1500 


