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Üzemeltetési hozzájárulás fizetéséről szóló 

MEGÁLLAPODÁS 
3. sz. módosítása 

 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Szentendre Város Önkormányzat  
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Adószám: 15731292-2-13 
Bankszámlaszám: 11784009-15731292-00000000 
Képviseletében: Fülöp Zsolt polgármester 
PIR szám: 731290 
(a továbbiakban Önkormányzat) 
 
 
másrészről 
 
 
VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság 
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.  
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 10824346-2-44 
Cégjegyzékszám: 01-10-042156 
Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
 10200971-21508747-00000000  
Képviseletében:  Ungvári Csaba üzemeltetési vezérigazgató- helyettes 
 Kameniczky Ákos forgalmi és kereskedelmi igazgató 
(a továbbiakban Szolgáltató) 
 
 
és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel 
 
 
 
1. PREAMBULUM 
 

A Felek által megkötött VBS 106700 számú, 2015. október 1-től hatályos – és a 
hatály tekintetében közös megegyezéssel módosított –, üzemeltetési 
hozzájárulás fizetéséről szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 2019. 
december 31-én lejár. Az Önkormányzat 2019. november 6-án kelt, 09-27/2019 
számú levelében kezdeményezte a Megállapodás hatályának 
meghosszabbítását. A Szolgáltató az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
engedélye alapján 2021. december 31. napjáig vállalja a feladatellátást. 
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2. Felek a Megállapodás 2. pontját az alábbi szövegre módosítják (módosítás 

dőlten szedve): 
 

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 1. pontjában 
meghatározott szolgáltatást Szolgáltató 2015. október 1-jétől 2021. 
december 31. napjáig biztosítja. 

 
 
3. Felek a Megállapodás 7. pontját az alábbi szöveggel egészítik ki 

(kiegészítés dőlten szedve): 
 
Önkormányzat fizetési kötelezettsége azon a napon számít pénzügyileg 
teljesítettnek, amikor a Szolgáltató pénzforgalmi számláján a Szolgáltató 
számlavezető pénzintézete jóváírta, vagy azt jóvá kellett volna írnia. 
 
 

4. Felek a Megállapodás 11. pontját az alábbi szövegre módosítják (módosítás 
dőlten szedve): 
 

11. Jelen Megállapodást Felek 2021. december 31. napjáig kötik azzal, hogy 
a Miniszter és a Szolgáltató közötti Közszolgáltatási Szerződés bármely 
okból történő megszűnése esetén jelen Megállapodás hatályát veszti. 

 
 

5. Felek a Megállapodás 12. pontját az alábbi szövegre módosítják (módosítás 
dőlten szedve és ezzel egyidejűleg a kapcsolattartók adatait új – a jelen 
szerződésmódosításhoz csatolt – 2. számú mellékletben szerepeltetik. 

 
12. Felek a kapcsolattartókat a 2. számú mellékletben rögzítik. A 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás átvezetése nem igényli a 
szerződés módosítását. 
 
Az esetleges személyi változásokról Felek írásban értesítik egymást. 
 
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 6. 
cikk (1) f) alapján a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony 
teljesítésének céljából igénybe vett magánszemélyek (a továbbiakban 
érintettek) személyes adatait nyilvántartják és kezelik. Szerződő Felek a 
szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy az érintettekkel megismertették a 
másik fél honlapon a közérdekű adatok között nyilvánosságra hozott 
adatvédelmi szabályzatát, adatkezelői nyilvántartását és a konkrét, 
szerződés teljesítésével kapcsolatos folyamatleírást, így a GDPR 14. cikk 
szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadták. 
 



Ügyiratszám: ………………………..  Iratsorszám: 2019/66691 
SAP azonosító: VBS 106700/03 

 

3 

 

6. A Szerződés 1. számú melléklete helyébe 2020. január 1. napjától a jelen 
szerződésmódosításhoz csatolt új 1. számú menetrendi melléklet lép. 
 
 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen szerződés-módosítás a Felek képviseletére jogosult személyek együttes 
aláírását követő napon lép hatályba az 1. számú melléklet kivételével, mely 
2020. január 1-től érvényes. 
 
Jelen szerződés-módosítás aláírására Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 188/2019. (XII.11.) Kt. sz. határozata hatalmazta fel a 
Polgármestert. 
 
Felek a jelen szerződés-módosítást, annak átolvasása és együttes 
értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 
 
Jelen szerződés-módosítás 6 eredeti példányban kerül megkötésre. 

 

 

Szentendre, 2019.  Budapest, 2019. 

 

 

 

 

__________________ _____________________ __________________ _________________  

 

Fülöp Zsolt 

polgármester 

 

…………………….. 

jegyző 

 

Ungvári Csaba 

üzemeltetési 

vezérigazgató-helyettes 

 

 

Kameniczky Ákos 

forgalmi és 

kereskedelmi igazgató 

 

az Önkormányzat nevében  a Szolgáltató nevében 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menetrendek 
(Érvényes 2020. január 1-től) 
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2. számú melléklet 
 
 
 

Kapcsolattartók 

 
 
 
 
 
Önkormányzat kapcsolattartója: 

Név: Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor 

Tel.: 26/785-102 

Mobil: 20/556-9660 

e-mail: vincze.viktoria@szentendre.hu  

 
 
 
Szolgáltató kapcsolattartója: 

Név: Tóth Gábor (Helyközi közszolgáltatás vezető) 

Tel.: +36 (1) 219 8071 

Mobil: +36 (70) 935 8054 

e-mail: gabor.toth@volanbusz.hu  
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