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A Sopron Megyei Jogir V6ros OnkormSnyzat Kozgyiil6se a 12012. evi XLL a
s zem 61ys z 6llit6si szc>lgiitat6s o kr6 I torv6nyb en fo g I al ta k al apj 6n elj im a, S op ro n
Megyei Jogri V6ros kozigazgat6si teruletdn menitrend szerinti tretyi aut6busz-
kozlekeddsi feladatok kozszolgititat6si szerz6d6,s keretdben tcirtdnS ellatas(ra
nyilviinos phlyinatot hirdetett. Az eredm6nyes pillyhzat fddn kiv6lasztott
szolg|ltat6val - az ervdnyes jogszab6lyoknak megfeiel6en - a felad,at ellhtilstra
kozszolgSltatdsi szer',26 dd st kot.

A hivatko zottak alapjhn

egyfel6l
sopron Megyei Jogri vdros onkormdnyzata(g4O0 Sopron, Fb t6r 1.)
ad6 szSm: | 57 280 49 -2 -08, p enzfor gahni j elz6 sz6m : ERS TE B ank Hungary zft . -
n61 v ezetett I I 600006-00000 000 -33229625,
k6pviseli dr. Fodor fam6s polgfrmester
tov6bbiakban Megrendel6, valamint

mSsfel6l
Ifisalfiild Vol6n ZrL (szek<hely: 9027 Gyor,Ipar u. 99.), ad6s zitm: 11125585-2-
0 8, p6nzforgalmi j elzo szAm: 1 209 67 05 -0 0 1 1 ZZ7 I -001 0000 9
k6pviseli: Papp L5szl6 v ezfirigazgat6
tov6bbiakban Szolg 6itat6

K6 ZSzoLcATTaTAS I S ZERZoDE ST

(a tov6bbiakban: Szerz6d6s) kotnek 2013. novemberho 29" napjrin, a kovetkez6
felt6telekkel.

I. ASZEP.ZOOTIS TANCYA ES IDoTARTAMA

I. 1. Kiizs zolgSltat6si feladatok

Sopron Megyei Jogir V5ros OnkormSnyzata Szerz6ddsse,l megbizza a
Szolg6ltat6t Sopron Megyei Jogri V6ros kozigazgatdsi tenilet6n menetrend
szerinti helyi aut6busz-kozlekeddsi feladatok kozszolgftltathsi szerzod,ds
keret6ben tort6n6 ellffiilshv al, amely kiterj ed

r a Szerzodes Z-es szdmrt mell6klet6ben foglalt menetrendnek 6s a
o l. sz. mell6kletben szereplS azon helykozi vonalak, melyeh a dijszabhsban

helyi jegy- 6s b6rlet elfogaddsra kijeloltek, vagy, melyeket a SzolgSltato e
szolgilltat6s megold 6shra l6trehozo tt jfuratokmenetrendj 6nek

megfelel6 szolghltat6si feladatokra. A II. fejezetben rdszletezett kiz6r6lagos
ko zszo\gLl tat6s i j o gokat b izto sitva a S zoI g6ltat6 szhmhr a.
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I.2. Szolgd l ta trisi i d risza k

A Szolg6ltato az I ' pontban meghat6r ozott kozszolgdltat6si felarlatok eljititsirra
2014. janudr 1. 0!! oriitol 2019. december 31. 24ue ariigjogc,sulr 6s egyben
kotelezett.

I.3. Kieg6 szit6 6s egydb tev6kenys6gek

A Szolgiitato a Szerz6dds tdrgyilt kepez| kozszolgilltatdsit feladatokhoz
kapcsol6d6an jogosult minden olyan kiegeszito tevdkenys egvdg:zds6re, amely a
kozszolgftltat6s szinvonal6t noveli, a komplex utaskiszolgdlfust segiti 6s a
kozszolgftltat6si feladatok ell6t6s5t biztosit6 eszkcjzok 6s emberi eroforr6sok
kihaszn6l6sht javitja. M6sir6nyri tev6kenys6get - ide6rtve a m6s kozszolgdltat6si
vagy azzal azonos 6rtdk'ii szerzldes alapliln vlgzett szem6lysz:illlithst is - a
Szolgiitat6 abban az esetben folytath at, ha az, lllerli,g u*ruk er:edm6nyess6ge
nem veszelyezteti a Szerzlddsben foglalt kozszolgilltxdsi feladatok elldtftsht. Az
engeddlykoteles tevdkenys egel<hez eloirt hat6s6gi engeddlyek rmegsze rz6se a
S zolg6ltat6 kotel ezett s 6 ge.

n. l<6zszoLGA[,TArAsl JocoK

II.1. Kiz6r6lagos jogok

Sopron Megyei Jogri V6ros terulet6n akozszolgilltatds joga amenetrend szerinti
helyi aut6busz-kozleked6s vonatko zdsitban kiiilrolag a Szolgdltat6t illeti meg,
ugyanakkor tudom6sul veszi a t6rs6gben szolgfiltatilit ad6 helykozi
aut6bu szj 6r atok megl 6t6t.
A vdrosban a helyi feladatok ell5t6s6val a Szerz6d6s fenn6llfs6nLak id6tartama
alatt a MegrendelS m6s szolgiltat6t csak a IIl2. pontban foglalt; esetekben 6s
felt6telek szerint bizhat meg.

II.2. KiizszolgSltatdsi jogok korl6toz6sa

Amennyiben
= a Szolg6ltat6 mrikod6si tertilet6n a kozszolg6ltat6sli tevdkenys6g

l0o/o feleLti b6vitdse sziiksdges 6s azt a SzolgSltat6 a Megrendelo
felk6r6s6re meghatdrozott - 3 h6napn61 nern rovideblb - hat6rid6re
nem v6lla1ja,

: a Szolg6ltat6 az drvdnyes menetrendben szerepl6 j6ratok
kozlekedds6t gazdasdgtalanslgra, vagy egy6b indokokra
hivatkozva nem biztositla, yagy nem megfelel6 fdr6helyri
aut6busszan biztositj a
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a Megrendelo a sz(iban forg6 szolgiitat6s(ok) nyrijt6s6val m6s szolg6ltatot is
megbizhat.
Egydb esetekben a Szolgitltat6t megilletS kozszolgitltat6si jogok csak kozcis
me gegy ez6s sel m6 do sf thatok.
A Szolgiitato kozszolgilltat6si jogainak vSltozdsirt mindenk.or a Szerzodest
m6do sit6 z6r adekb a kell fo glalni.

II.3. AtruhSzis, alvdllalkoz6s

A SzolgSltat6 megbizina a pSlyinat nyertes6vel torrdnik. Itbb6l ered6en a
Szerzodesben foglall- kozszolgilltatoi jogosultsd gi$ a Megrende >lo hozzitjaruldsa
n6llnil m6s szem6lyre sem eg6szben" sem reszben nem rahLzhatja at, a
kozszolgilltat6si jogokat m6s gazdasilgi tdrsas6gba nem penzbeli
hozzdj6rul6sk6nt sem egdszben, sem rdszben nem viheti be. .Ar Megrendelo az
Struhhzdshoz csak kiv6telesen indokolt esetben j6ru1 hozz|", amennyib en az
attuhdzils nem vesz ellyezteti a Szerzoddsben rogzitetr kozszolgiiltatfusi feladatok
teljesit6s6t.
A Szolgiiltato tfijekoztatni tartozlk a Megrendel6t a tulajdonosi korben
bekovetkezl viiltozdsohol, ha a vdltozdsok kiilon-krilon, vafy egylittesen a
jegyzett tdke tcibb mint 25 %-at 6rintik.
A kozszolg6ltat6si tevdkenys6get a Szolg6ltato nagyobb r6szbr3n maga koteles
gyakorolni, alvf.llalkozot az 6ves kilom6ter teljesiim6ny 4}%-dban vonhatbe.
Alv6llalkoz6kdnt kizitrsIag csak a nemzeti vagyonr6l szolo torv6ny szerint
5tI6that6 szewezetnek min6siil6 kozleked6si szolgiltat6 vonhat6 be.
Alv6llalkoz6 bevon6sa eset6n a Szol gilltato kciteles a Megrendeldt tfijekoztatni
az alviilalkozoi t6nyrr61, m6rtdk6r5l, feladatdr6l 6s szemdlydrol. A Szolgaltat6
teljes konien felel a sajfrt 6s az alv6llalkoz6 tevdkenysdg66rt, bele6rtve annak
j o gszabiiyok szerinti mrikod6s6t is.

IIr : A xOzszoLGALTArAsr rovErnlunxynr

A Szolgdltx6nak mrikcid6se sordn mindenkor biztosftania l<ell a hat6lyos
m en etren db en t o gzitett ko zszol 96l t at 6s o k fo lyam ato s, z av artal an fennta rt6s 6t. Ez
al61 kiv6telt csak vis maior helyzet, rendkivrili id6jdr6s, vap;y sztr6jk esete
k6pezhet.
A Szetzod6s alkalmazdsaban vis maiornak min6sril minden a szerzbdo felek
akarutifi5l fliggetlen tdny, esem6ny, vagy koriilm6ny, amelyet a felek a t6hik
6 s szerfien elvdrhat6 er6feszft6s sel s em tudnak megg6tolni.
B6rminemii akadaly<tz*atds eset6n a Szolgdltat6 halad6ktalanul megtesz minden
6vint6zked6st a kozszolgilltatds folyamatoss6ga 6rdek6ben. Vis haior, vagy
sztrdjk eset6ben megvizsg flja valamilyen helyettesito szolg6l tat6s biztosit6s6nak
lehet6s6g6t, s minden rendelkez6s6re 6116 eszkozzel a lehet6 legteljesebb
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m6rt6kben torekszik a minimdlis kozszolgilltat6s dlifihsira, t(tlekoztatva
egyidejtileg a Megrendel6t a kialakult helyzetr,i{ dr u megtett intd:zked6sekr6l.
A Szolgdltat6nak feh 6hat6 rizemszrinet eset6n a Szoig6ltat6t terhel minden
olyan kciltsdg, amelyet a Megrendeld, vagy rendelkezdse alapjdn m6s szervezet
k6nyszenilt viselni akozszoTgilltaths ideiglenes biztosft6saval ossz:eftgg6sben.
A Szolgfltato a menetrendben meghirdetett j6ratokon a vonatkozo rendeletnek
megfelel6en koteles az utasforgalom filtal ig6nyelt fdr6heiyii aut6buszt
kozlekedtetni. Az utasokkal szembeni szerzodestotgsi $ziilitfsl tdtelezettsdge
nem mentesiti a zsrifblts6gmentes kozleked6 s, s az elvdrhato uterzilsi kdnyelern
biztosit6shnak kovetehn6nye a161. Ene val6 tekintettel a Szolg6ltato az utazftsi
ig6nyekhez igazod6anr jogosult a menetrend szerinti j[rati mellett tovdbbi
jSratokat inditani.
A Szolgilltat6nak folyamatosan kiemelt figyelmet kell forditiania az iitala
nyrijtott szolgdltat6sok minris6gdre, a szerzodds megkcit6sekor megldv6
611 apotok fenntart6s 5r a, llletv e j av itlsfu a.
Igy a Szolgilltat6nak biztositani kell :

IIII.1. Az autibuszok menetrend szerinti krizlekedtet6s6t, ezren beliil
o a jfuat pontos indit6s6t,
o az utasok k6nyelme 6rdek6ben - ha az aut6busz az indul6 5llom6son

l.artozkodik 6s az indul6 Sll6shelye szabad - legal6bb 5 perccel indul6si
idci ekitt az indulo 6ll6shelyre tort6n6 befilir;ffi"

o a vonalon a jfrefi"ok a menetrendben meghirdetett krizlekedtet6s6t , igy a
meg6ll6kat igyekeznek maxim6lisan 5 perc k6s6sr;el elhagyni,
ugyanakkor az utasok lemarad6sdnak elkenil6se 6rdek6berr a meq6ll6t a
megadott id6pont el6tt nem hagyhatj6k el.

rrr.2. Az rtzemeltel;ett aut6buszok min6s 6g6t, ezen behil
o menetrend szerinti jfuakent csak a kozleked6si hat6s6g 5ltal mriszaki

vizsgiiat alapjdn kozforgalmri kozleked6sre alkaimasnak min6s itett, a
vonatkoz6 rendeletben el6irtak szerint felszerelt 6s feliratc>zott, az adott
j Sraton az Stlagcts utasforgalomnak megfelelo befogad6k6lress6gti, kell6
tisilasdgli;- 6 s e szt.dtiku s j 6rmtivet rizem eltet,

' forgalomba csak mriszakilag kifog6stalan, a kcimyezetv6delmi
el6irdsoknak megfelel6, forgalombiztons6gi szempontb ol - avonatkoz6
jogszabfiyokban el6irt m6don - ellenorzott jdrmiiv et d\Iit,

' a fordabuszok kornyezetv6delmi besorol6s 6nak sirlyozott ilt\aga a
kerekit6s szabtiyai szerint egy tizedesre kerekitve 2,:; legyen, de
tizemeltetni Euro 0-s min6sit6sii motorral rendelkezlj6rmilvet nem lehet
6s 6tlag6letkomk a szolgfitat6si id6szak egyetlen 6v6ben sem haladja
meg a 14 dvet, torekszik jarmnillomdnydnak legal6bb 30oh-6ban
korszerii, alacsonypadl6s, mozg6skorlfitozottak kcizleked6sdt segft6
r6mp6s aut6buszr:k kozlekedtetds6re,



o

III.3.
o

o

o

Irt.4.
o

a mozgitss6riiltek szilllitdsdra alkalmas j6rmiivek fix ford6ban tdrtdno
mtikodtetdsdt 6s ezek utaz6krizcins6g reszdre tortdno rneghirdeteset (az
ilyen jdrmn rneghib6sod6sa esetdn hasonl6an mozg6ssdrrtiltek szhllititsira
alkalmas aut6busz miel6bbi potl6s6t),
a kozszolgilltaths folyamatos 6s biztons6gos teljesftdrs6hez szuks6ges
fejlesztdseket, ktilcinosen az indokolt j6rmiicser6k megval6s itdsi*, az
eszkozcik rendeltetdsszerti hasznillatra alkalmas 6llapott>in tartdsht, azok
j av iths 6t, karlt antarths ht,
a jfnrnivek egys6ges megjelen6sdt (szine, festdse, logo, tfijekozrato es
ftgyelmeztet6 feliratok), a 1696 j6l 1fthat6 m6don tortdndr feltrintetds6t.

A zsrifoll;sfg' mentes utassz6llit6st, ezen behil
az egyes j6ratokon olyan f6r6helyii aut6busz iizen:Leltet6s6t, amely
kapacitdsa slegend6 a zsufoltsdgmente s sziijitilshoz,
ha a nagyobb fer6helyr.i aut6busz (pl. csukl6s aut6busz) nem biztositja a
kello fer6helyet, akkor a m6sodr6 szbeilllitinfut,
ha nagy f6r6helyii aut6busz kozlekedtetdse mellett a m6sodr6sz
alkalmazdsdra tart6san (egy h6napn6l hosszabb ideig) szriks6g varr, a
Megrendel6t6l menetrend m6dosft6s6nak ig6nyl6s6t.

rJ tzzilsi igazolv 6ny6rt6ke sit6st, u ta s p a na szkez el 6st, ezen b eftil
olyan jegy- 6s b6rletszelvlny 6rt6kesit6si h6.Lozat fenntart6s6t, mely a
vdros legalSbb 15 pontj6n minim6lisan napi nyolc (a nagyobb
bdrletv6s6ri6si id6szakban tiz) 6rfrban v6s6r15si lehet6s6get ad az
utaz6kozons6ll szdmara (A" utazhsi igazolv6nyok 6rt6kesit6s6be
me gbizottakat, b izo mdnyo s okat i s b evonhat),
a v6roskcizpontban legal6bb egy iigfelszolghlati irod6t az utaspanaszok
kezel6s6re, valamint jegy- 6s b6rletszerveny 6rt6kesit6s cidj6b6l,
az utasokkal 

"zal6 
udvarias, segit6k6sz b6n6sm6dot ds az utaspanaszok

megfelelS szfnvonalf kezel6s6t.
a lakoss6gi panaszt vagyles a Megbizo 6ltal megkrildott esnevltelek
kivizsg6l6s6t rls az eredm6nyr6l a felek 30 napon behil fr6sban tort6n6
t6jekorta1.asht (a negyed6ves jelentds6ben rninden pranaszr6l , azzal
kapcsolatos int6zked6sr6l beszdmol).

III.5. Az tizemeltet6s6ben l6v6 utasforgalmi l6tesftm6nyek 6s j6rmiivek
tisztas 6git, ezen b e turl

. a sai 6t tulaj dorrban l6v6 utasforgalmi l6tesftm6nyek fisrtfuntaftfusdt,

. az tizemeltetdsdben 16v6 j6rmiivek tisil.asilgfi. ennek 6rdek6ben
= legal6bb naponta egyszeri kitakaritds6t, melybe beletart o:zik a kisopr6s, a

szem1ttart6 k kiiiri t6 s e,
= hetente egyszer biztositani kell az utt6busz ktils6 lemosSsr6t.

I

Zsrifolts6gnak min6si.il, ha a jiirmrire felsz6llni kiv6n6 utasok sziirna meghaladjet az aut6busz forgalni
engeddlydben meghatdrozott ftir6helyek szitmirt.
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= havonta egyszer az aut6buszon nagyobb belso takarit6st kell vdgezni,
melybe beletafl:ozik a padl6 felmos6sa, az rildsek lemos6sa, ablaktisztit6s.
stb.,

: dvente egyszer az aut6buszon teljes bels6 takaritds kell vr5gezni, melybe
bele tartozlk ajelzetteken kivril a kfrpittisztit6s, stb.

: rendkfviili sz;ennyezcid6s kialakulSsa esetdn, az adott jirat v6gen
biztnsitani kell ia soron kivrili takarit6st.

III.6. A megbizltati, mindenkor aktuflis informdci6kat biztosit6
utastrij 6k oztatdst, ezen behil

o a menetrendre vonatkozb kellci utast6jdkofiatfust, bele6rtve az
akadillyoztat6s eseteit is, ennek 6rdek6ben

: lehet6v6 kell tenni e az utazhsi lehetcis6gekr6l valo elSzetes inform 6lod6st
a Szolgiiltat6 honlapj6n, telefonon 6s a forgalomir6nyit6 kozpontokban
szemdlyesen inJbrm5l6d6s lehet6s6g6t,

: biztositani kell a v6roskozpontban legal6bb egy rigyfd\szolgillati irodirt az
utas ok s zem6lye s tdj eko ztatdsdr a,

: biztositani kell a meg6ll6helyeken, veghllorr6sokon a megbizhat6,
mindenkor aktu6lis inform6ci6kat, mely feltiinteti a meglill6hely nev6t,
az adott meg6ll6helyr6l indul6 jfuatljfuratok sz6mjel6t, ,a jSratljfratok
irtvonal6t, valarnint az indul6si id6ket, rongdl6d6s esetdn atzok p5tl6s6t (a
menetrendi hirdetm6nyeken a rong5l6d6sok bejelent6sii lehet6s6gdt
biZosit,6 szolg6ltat6i el6rhet6s dg trintet6s6t),

= azinterneten saj6t honlapot iizemeltet 6s tart karban, amin szerepel
' azutazhsi fe1t6tel,
' a menetrend, ftvonal- 6s idopontkeres6 funkci6kkal,
' a forgalmi v6ltoz5sokr6l sz6l6 6rtesit6s, mellmek meg ketl egyeznie az

egy6b m6diumol<ban kiadott 6rtesit6s idrlpontj 6val,
. az aut6buszokon a vonalszdm, kozleked6si rel6ci6t elektronikus - az

Onkorm6nyzat (rs a Kisalfold Vol6n alkotta konzorcium IiU pillyhzaton
nyert rendszerevel tcirtdn6 - feltiintet6s6t, automatikus hangbemond6ssal
phrhuzamosan,

' a szem6lyszirllftdsi szerzodds vonatkoz6 rendelkez6seinek
fi g ye 1 emb ev 6t el t':v e I ki al aki t o tt utazhsi fe I t 6te I ek ko zzetetekit.

IV. A KOZS ZOLGALTATAS F'ELTETELEI

Sopron Megyei Jogf V6ros terulet6n menetrend szerinti helyi aut6busz-
kozleked6si kozszolgilltat6si feladatok ellfuilsa sor6n a II. fejezetben
meghatfirozottak szerint - a Szolg6ltat6t illeti meg minden jogkor, ugyanakkor a
szolg|ltat6sok teljesitesd6rt teljes koni felel6ss6g terheli. A Szolg;51tat6 koteles
mindenkor biztosftani a zavartalan miikoddshez szriksdges szem6lyi 6s
szewezeti felt6teleket, koteles gondoskodni a tev6kenys6g, s arurak vesz6lyes
izemjellege 5lta1 megkovetelt ir6nyit6si, szabfiyoz6si, szervez6si, ellen6rz6si 6s



nyilv6ntarldsi feladatok eli6t6sfrol, A SzolgSltat6t terheli a feleloss6g a baleset-,
trjz- ds kornyezetvdidelmi, tovSbb6 a munkaiigyi ds eg6szs6giigyi eloir6sok
b etartdsdert, i I I etve b etaftatilshert.

IV.1. A szolgdltatdsokm6dosft6s6nakfelt6telei

A Szolg|ltat6nak rniikod6se sordn a menetrendet mindenkor az utazdsi
igdnyekhez kell igazitania, biztositva a megfelelS id6beni vdlasztdkot a
hivat6s forgalmi celu utazils okhoz (munk6ba-, i sko i6b aj 61 6s), a :zsrifolts6gmentes
utazds lehetos6g6t 6s a megfeleki 6tsz6ll6si lehet6s6gelcet a helykozi
ko zf or galmir ko zl eked6 sh ez.
Szolg6ltat6 koteles folyamatosan figyelemmel kis6rni a szolgilltat6s teniletdt
drinto utazilsi ig6nyek alakul6s6t, 6s ezzel kapcsolatosan a menetrend esetleges
viitortaffrsirt javasolni Megrendel6 fel6. A forgalom 6rt6kel6s6t legal6bb
k6t6venkdnt teljes kdni keresztmetszeti utasszdml6l6s alapjin sztiks6ges
ellenciriznie, els6 alkalommal 2015. m6jus 3l-ig v6grehajtand6an. A
felm6r6snek teljes kdni keresztmetszeti utasszdml6lSsnak kell lennie, biztositva
a tanit6si idciszak, valamint a tanft6si sztinet egy munkanapj6n 6s egy
munkasziineti napjdn, valamennyi helyi kcizforgalmir kozleked6sben kozleked6
aut6buszra ameg|ll6ihelyeken le- 6s felsz6ll6 utasok sz6m6t.
A menetrendet a Szolg6ltat,6nak koteless6ge elk6sziteni, a javaslatot a
Megrendelo hagyja jov6. A menetrendtervezet tartallmi krivetelmdnyeit az 5.
szdmu mel I 6kl et tartalmazza.
A menetrend m6dosit6s6t - mint szerzSd6sm6dosft6st - bele6rtve irj j6rat
indit6s6t, jdrat megszrintet6s6t, meg6ll6hely megsziintet6s6t, ffihelyezeslt,
kihagyds6t, rij meg6lJ6hely l6tesft6s6t, az indul6si, illet6leg lrkezdsi id6pontok
megv6ltoztatdsftt a S:zolg6ltat6 6s a Megrendel6 egyarSnt kezdemlnyezheti. A
tervezett m6dosit6sok'ra nerve a Szolgdltat6nak hat6selemz6st kell k6szitenie,
amely bemutatja a m6dosit6s utasforgalmi kovetkezm6nLyeit, 6tsz6ll6si
lehet6s6gekkel va16 ,cisszefligg6seit, mriszaki 6s szem6lyi feltdteleit, valamint
penzigyi hatflsfrt. Egyszenibb esetekben, ha a Megrendel6 ellb gadja (pl. 

"gyjhrat indit6si idej6nek m6dosit6s6t) elegendo az indok megad6sa is.
A Megrendel6 hii6'zathossz, vagy jiratszilrn b6vit6s ceIj6tt6l a bdzis 6v
teljesitm6ny6nek maximum l0Yo-6vaI ig6nyelheti a jdrmikilorndter novel6s6t,
ha ellent6telekdnt 20'14-ben 534,88 Ft/menetrendi km- a tovdbbi lvekben az
eISzo ev fajlagos 6ves kozvetlen kolts6ge szerinti - ellenszolg6ltat6st biztosit,
azzal a kit6tellel, hogy az ebbol sz6rmaz6 esetleges vesztesdg nem k6pe zheti
alapjdt tov6bbi vesztes6gtdrit6snek.
A Megrendel6 utasforgalom csokkendse eset6n, 2015-to| koltsd:g takar6koss6gi
c6llal ig6nyelheti hillozathossz es lvagy jhratszhm csokkent6si6t maximum a
bdzis 6v teljesitm6ny(inek I\o/o-iwaI. mely csokkenti az egyeb szab6lyok szerint
meghat6rozott onkorm6nyzati tSmogat6st j6rmii-kilom6terenk 6nt az elozo ev
faj lago s 6ves kozvetlenkolts6g 6rt6ke alapj dn.



A Szolgriltato a jSratok szhtndnak b6vft6sdt - amennyiben nem ol<oz vesztes6get
kotlifiozils n61ktil, &z el16t6s szikito modositrisSt csak hat6selemz6s

b enyirj t6s 6v al kezdemdnyezhet i .
Vesztes6ges tev6kenys69 eset6n j6ratcsokkent6sre irdnyul6 Szolg6ltatci
keresetet elutasit6 Megrendeloi 6ll6spont esetdn, a Szrslgdltat6 1 6vre a szoban
forg6 kozszolgilltat6si feladat(ok) villtozatlan felt6telekkel val5 fenntarthshra
kotelezett.
A Szolg6ltat6 a menetrend m6dosft6s tfi a tervezett v6ltoztat6:st legal6bb 30
nappal megelozoen, ir5sban, az el6zo bekezd6s szerinti hat6selemz6s
benyirjt6siwal kezderndnyezheti. Rendkiviili vagy srirg6s helyz:et megold6s6t
c6lzo esetben id6szakos, kisebb m6dosft5st (pl. munkakezdds m6dosulS,s eset6n
jhrat indit6si idSpont ig6nyekhez igazitdsdt) a SzoIgSItato a Megrr:ndelo el6zetes
thj eko ztatds|v al i s v6grehaj that.
A menetrend Megrendel6 Sltal jovShagyott, illetoleg Megrendel6 Sltal
kezdem6nyezett 6s a Szolgiiltato 6ltat elfogadott, az 6venk6nti menetrend
kiad6sa kozotti id6szakban tcirtdnd m6dositSs6t a SzerzScLdst m6dosit6
zaradekba kell foglalni, amely a Szerzod6s elv6las zthatatlan r6sze:t kepezi azzaI,
hogy az eves menetrend 6rv6nybe l6p6s6nekkezdo napjdn minden menetrend-
m6dosit6 zitradek hatfilyilt veszti, 6s a hely6be mindenkor a liovdhagyott irj
menetrend 16p.

IV.2. Szem6lyi feltetelek

A Szolgiitx6 iigyvezet6i teend6it 6s a szem6lysz6l\it6s szaknnai irfnyitdsffi
mindenkor csak a vonatkoz6 jogszabillyban meghat6rozott felt6teleknek
megfeleio - az aut6buszos szem6lysz6lIit6 enged6iy kiad6s6hoz akozleked6si
hat6s6gn6l bejelentett =- szemdly, uagy szemdlyek Iilthatjhk el. A vezeto lslvagy
a szakmai tdnyito szem6ly6nek esetleges v6ltozhs6t a iSzolgilltat6nak
haladdktalanul j elentenie kell.
Aut6buszvezet6k6nt a Szolgilltato csak olyan szem6lyt foglalkc>ztathat, aki a
vonatkozo jogszabdiyoknak megfelel6en az izemeltetett jSrmlt vezetdsdhez
szriks6ges, 6l6nyes vezet6i enged6llyel 6s pillyaalkalmass6gi min6sit6ssel
rendelkezik, a jdrmiivezet6stol nincs eltiltva, tovihbd az aut6busszal d{j
ellen6ben vlgzett szemdlyszfilitdsra el6irt k6pesft6s megszerzeslt
v tzs gab izo nyi tv 6nny al i gazoll a.
Az iizemeltetett j6rmiivek g6pj6rmrifenntart6 tev6kenysdg6vel osszefi.igg6
m.jszaki munka - ide nem 6rtve a gepjftrmiivek mos6sdt - szrj6t szewezetr
keretek kozott csak abban az esetben vdgezheto,ha a vonatkoz6 .jogszabSlyban
el6irt szem6lyi feltdtelek mind az eIlirt szal<kdpzetts6g, mind a szahnai
ir6nyit6s 6s ellen6rz6s tekintet6ben biztositottak. Eltero esetben a
jdrmtifenntart6si tev6kenys6get a Szolgilltat6nak arra jogosult szewezet
ig6nybev6tel6vel kell m egoldania.
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A Szolgiiltato felel6s az6rt, hogy a kozszolgitltat6si ds ahhoz kapcsol6d6
tev6kenys6gek ell6t6s6ban alkalmazottkdnt, vagy egyeb jogviszony alapj6n
kozremtikodo szenn6lyek mindenkor megfei.t:.nrf. ; 

-tevdkenysegiii.t.

vonatkoz6 szakmai, k6pesit6si, alkalmass6gi 6s eg6szs6grigyi
kovetelm6nyeknek. Mint munlc6ltat6 koteles betartini, illetiileg betartitni a
munkav6llaldk foglalkoztathsi rendj6re, lailonos fi,gyelemmel az
aut6buszvezetok vezetdsi 6s pihen6idejdre vonatkoz6 jogszabillvi .l6ir6rokat, 6s
minden t6le elvhrhatot megtenni annak 6rdek6ben, hogy ,, munkav6llal6k
szolg6latot csak biztons6gos munkavlgzesre alkalmas 6llapotbiun teljesitsenek.
A Szolgilltat6nak az utasokkal kozvetlen kapcsolatban 6llo munkav6llal6i
szitmhra - ide nem 6rtve az utasellenSrzest vegzo szemelr,,zetet - a sajft
jelzesevel elliltott formaruh6t kell bi^ositania, amelyet az eintettek szolg ilIatban
kotelesek viselni.

IV.3. fnfrastruktrftrfra, vagyoni eszkiiziikre vonatkoz6 felrt6telek

A j6ratok a vonatkoz6 rendeletnek megfelel6en csak a kozlekectdsi hat6sdg 6ltal
e c6lra kijeltilt ritvonalon kcizlekedtethet6k ds csak enged6lyezett megdll6kat,
illetve v6g6llom6s okert hasznfihatnak.
A Megrendel6 biztositja a helyi aut6buszok 6ltal haszn6lt fiakat 6s
meg6ll6helyeket, a jdratok 6ltal 6rintett kozutak folyamatos hasznillhatoshght.
Sziiks6g szerint a fele:k kcizos bejSr6son ellen6rzik az afi6buszvonalak filapititt,
melyen a feltdrt tri6nyoss6gok megszrintet6se 6rdekdben a Megrendel6
intdzkedik.
A kozszolgilltat6si tev6kenys6g ellititsithoz sztiks6ges mindennemri
infrastruktirra (mriszaki- 6s forgalmi telep, jfuntitfirol6) 6rs egy6b tilrgyi
eszkozoket a Szolgilltato biztositla, kiv6ve, ha jogszab6ly azt rn6s hat6skor6be
utalja. Az eszkozok j6 karban tartilshnak kotelezetts6ge mi,nden esetben a
Szolg6ltat6t terheli, fiiggetleniil att61, hogy azok saj6t tulajdon6ban, kezel6s6ben
v agy b6rlem6ny6ben vannak.
Aut6busz kozirton csak indokolt esetben, a kozirt kezelljenek engeddly6vel, m6s
kozteriil eten c s ak koztenil e t hasznhlati en geddl lyel t6ro lhat6.
A Szolg6ltat6 biztositja a hely aut6busz-kozlekedds szem6lyzeti pihen6it,
szoci6lis l6tesitm6nyeit 6s a napkozbeni ki6ll6s hely6t.
A helyi au t6busz -kozl eked6 si me 961 I 6helyek hasznhlatdt

az Onkorm tnyzat a Szol g6lt ato szitmdra kolts6gt6rit6s n611cd1 bifi"o sitj a,
m6s szolgiLltatoval kozos meg6ll6helyek haszniilatirol az
OnkormS ny itat e I 6zete s j ov 6hagy 6s 6v al - az igenyb evdte I feltdte I e ir6 I
6s az azzal osszefiigg6 kolts6gek visel6sdr6l ir6sban kell meg6llapodni,
meg6ll6helyi aut6busz-v6r6k tekintet6ben a m6dia ioeokkal az
aut6busz-v6r:6k tulai donosai rendelkeznek.
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A megdll6helyi t6jekoilat6 tiLblilk kihelyez6sdrdl 6s fenntarr6s6rol a
szolgditat6nak kell gondoskodnia a sajtt kolts6g6n, a jogszab;,lyban
meghat6r ozott elj 6r6si rend szerint.
A Szolg6ltat6 koteles mindenkor rendelkezlsre bocs6tani a szriks6ges
j6rmtiparkot ide6rlve a miiszaki meghibdsod6s, illetoleg a mriszaki
munk6iatok, vagy egydb okok miatt forgalomb6l lcies6 j6nniivek p6tl5s6t
lehet6ve tevo tartaldkot is - a mindenkor hatSlyos menetrendben meghatdrozott
feladatoknak megfelel6 mennyis6gben.
A rendszeres kozlekerd6sbiztons6gi vizsgillathoz 6s a karbattrart6si, javit6si,
fenntart6si tev6kenysdg vegzeslhez rendeletben ellirt dologi feltdtelek
hiSnydban a mliszaki munk6latokat szakmiihelyben kell elvdgenetni. A
forgalombiztonsSgi erllen6rzds 6s a javrtilsi, karbantartdsi munk6latok
megtortdntdr6l a Szolghltat6nak mindenkor ellen6rizhet(i, napl6szeni
nyilv6ntart6st kell vezetnie.

IV.4. Arszabillyozfus,dijalkalm azhsifelt6telek

A belfoldi menetren<l szerinti helyi aut6busz-kozleked6sben alkalmazhato
dijakat - figyelembe v6ve a jelenlegi dijt6teleket - az alkalmaza:si felt6telekkel
egyritt a vonatkozo torveny alapjiln az onkormhnyzat illlapitjameg.
A szolg6ltaths megke:zd6sekor - 2014. januhr 1-6n - a jelenlegi tarifaszint
6rv6nyes, a tov6bbiakban az eves tanfaszint m6dosit6s minden 6'vben janudr l-
t61, ellszor 2015. janudr l-6n lesz aktu6lis.
Az cinkormitnyzat a tarrfaszint emelds6t a dont6 s tdrgyevet megeliitz6 6v okt6ber
1. 6s a dont6si tdrgyev szeptember 30. kozott a KSH 6Italkozz6tett fogyaszt6i
Srindex (infl6ci6) figyelembev6tel6vel hajtja v6gre. Ezen tril tarifuszint emel6st,
csak az iizemanyag6ralk - a jelzett m6don meghathrozatt * fogyaszt6i Srindex
feletti alakul6sa 6s a jogszab|lyi kcirnyezet mrikiiddsi kolts6geire 6s bev6teleire
j e I ent6 s m6rt6kb en kih at6 v Slto z6s ok indokolnak.
A MegrendelS rdszdre a konkr6t trmegiilapitilshoz gazdasdgi sz6mit6sokkal
aliltdmasztott utazhsi igazoiv6nybont6sri javaslatot - igdny szerirLt esetleg tobb
alternativ 6b an - a S zo I g illtatonak kell kido I gozni.
Az alkalmazott jegyf'ajtilkat, azok 6r6t, az iralkalmazds felt6teleit 6s a
jegykezel6s m6dj6t dij:;zab6sban keli rogziteni, amelyet a Szolg6ltat6 koteles a
jegy- 6s b6rletv6s6rl6si helyeken, valamint interneten az utasok szdmhra
kozz5tennt.
A jelenleg 6rv6nyes dii- 6s jegyrendszerre vonatkoz6 titlekoztatlt az I. sz6mu
mell6klet tartalmazza (a helyi kozforgalmri kozleked6s igdnybev6teli
szabilIyaival egyritt), melyet a Szolglltat6nak az ervlnyes jogszab6lyok szennt,
illet6leg az Onkorm6nyzat Sltal jovithagyott dijt6telek szerint mindenkor
aktuahzillni kell.
A Szolg6ltat6 koteles a:z utasoknak a vonatkozo jogszabilly illtal eloirt m6don 6s
m6rt6kben utazdsi kedvezmdnyt nyfjtani, amelyek ut6n a vonatko'.26 towlnyben
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meghat6rozott mirdon 6s m6rt6kben a bev6telkies6rst ellentetelezo
rgosult.
olitikai c6lbdl nyujthat kedvezm6nyeket,
ogat6s nem illeti meg.

kz utazttsi igazolvS;nyokon fel kell tuntetni a Szolgdltabjeh1s6t, a t6rbeli 6s
idobeli drv6nyesslget, az 6rat, kedvezmfiny esetdn u*uk m,jrt6kdt, s azokat
nyilvantaft6s, elszdmol6s 6s ellen6rzds cdlj6b6l azonosft6 betii- 6s sz6mjelz6ssel
keil ell6tni 6s szigoru szilmaddsi kotelezetts6g al6 vont nyonrtatv6nykent kell
kezelni. A kedvezm6nyes utazfni igazolvinyok csak a kedvezm6nyre jogositri,
jogszabhlyban meghat6rozott, 6rv6nyes igazol6ssal egyiitt fogadhat6k el
utazhsra.

IV.5. P6nziigyi felt6telek

A kozszolgftltatfni tev6kenysdgb6l szdrmaz6 bev6telekkel a Szolg6ltat6
rendelkezik ugyanakkor az osszes mtikciddsi kolts6get, bele6rtve az adokat ds
illet6keket, valaminl; a p6tl6si, fejleszt6si, beruhlzhsi r6forditdsokat is a
szolgSltat6nak kell vjiselni, azt nem h6rfth atja ifia Megrendel6re.
A Szolgilltatot illeti meg minden, a kozszolgilltat6sb6l szhrmaz6 6s azzal
cisszefiiggci bev6tel, i<ledrtve

a menetdijbev6telt,
a keclvezm6nnyel utaz6k ut6n j6ro - a mindenkori jogszab6ly
alapj 6n megi 1l et6 * szoci6lpolitikai menetdij -t6nro gatdst,
az utasok 6Ital fizetett p6td{jakat 6s valamennyi egydb bev6telt,
ci nkorm6n y zati tdmo gat6st,
6s az aktu61is szabllyzfts szerinti kolts6gvetdsi normativ
t6mogat6st.

Az onkormhnyzati mrikoddsi hozzdjfurul6s mdrt6ke 2014.6vben 64 milli6 Ft,
melyet az Onkorm ilnyzat n6gy egyenl6 rdszletben utal frt, a flzolgilltato iital
klszitett negyeddves beszSmol6 elfogad6s6t koveto 30 napon beftil.
Amennyiben az adott 6vben 611ami normativ t6mogat6rst is kup az
Onkorm6nyzat,ugy a:z onkorm6nyzattmtikod6si hozzdjfxulSs mrirt6ket az illIami
titmogattts osszeg6vel csokkenti. Az onkorm6nyzati mrikoddsi hozzflilrulhs
m6rt6ke 2014.6v ut6n sem haladja meg a 64 milh6 Ft-ot. 2015 6s az azt koveto
6vekre vonatkoz6 onkorm6nyzati miikod6si hozzirl*rul5s ponrtos cisszeg6t ds
utal6s6nak iitemez6s6t Megrendel6 6s Szolg6ltat6 adott 6v jirnius 30-ig kulon
megSllapodSsban rogiziti, figyelembe vdve a Szolgdltato elozo 6vr61 szoTo IV.6.
1. bekezd6se szerinti dves besz6molojihan szerepl6 eredmdnyeket. Szol gilltato a
pllyhzatbat 2014. lvrc 534,88 Ft/menetrendi km ellenszolgilltatdsf v6l1alt,
melynek 6ves emel6s6t a Megrendel6 a dcintds t6rgy6v6tmegeloiz6 6v okt6ber 1.
6s a dont6si t6rgyev szeptember 30. kozott a KSH 6ltal kozz6tett fogyaszt6t
6rindex fi gyelembev6t;el6vel haj d a v6gre.

7 a
I J

.Dp.-*,



Tovdbbi vesztesdg-kiegyenlit6ssel a SzolgSltat6 csak az utasforgalom tervezettol
eltdro - a Szolgiiltat<5 hibSj6n kivrili - alakul6sa, vagy jogs-zirbilly viitoz1sa
kovetkeztdben szitmira bizonyitottan gazdashgihirtritnyt ofoiO helyzeteset6ben
sziimolhat.
Kiemelt figyelmet kell fordf tani a megfelel6 szintu, hatdkony jegyellenorz6sre,
mivel az ennek hi6nyoss6gaibol keletkez5 bev6telcsokken6st u M.gr.ndel6 a
Szolg6ltat6hlbhjhnak rfudja be 6s vesztes6g6nek t6rft6s6r nem v1llalja 6t.
A kozlekeddsi szolgiitato a kozszolgitltat6si tev6kenys6ggel osszefiiggd,
bevdtelekkel nem fedezett a kozszolgfiltatdsi kotelezetts6g miatt felmer0lt, a
Megrendel6 illtal is indokoltnak tartott kciltsdgeinek, valamint a szokdsos
m6rt6kri, 1,5o/o - o s nyeres 69 megtentes6re j o go sult.
Hasonl6k6pp vesztesd:g-kiegyenlit6s illeti meg a Szolghltatott, ha szhmira
bizonyftottan gazdasfgi hhtrhnnyat jfro es ezert Sltala v6llalni nem kfvdnt rij
kozszolgftltat6si feladatra kotelezi a Megbizo. A vesztes6g-kiegyenlft6s az
onkorm6 ny zatr dont6s me ghozat alfrtol i I I eti me g a s zoI gilltatot.
A fogyasztoi firindex fl:letti vesztes6g-kiegyenlit6st megalapozo konilm6nyek 6s
a gazdasdgihfitrdny bizzonyitits6nak kotelezetts6ge minden esetben a SzolgAltatot
terheli.
A SzolgSltat6nak kotelezetts6get kell v6llalnia a kozszolgilltatht;i tev6kenys6g
folyamatos v6gz6s6hez: sziiks6ges plnzug;'r_ forr6sok mindenkori biztosit dsdri.
Miikod6se sordn olyan penzigyi gazdiikodfst kell folytatnia, arnely birtositja
fizetlkepe s s 6 g 6n ek fo ly am ato s fennt art6 s 6t.
A Szolg6ltato iital vegzett kieg6szit6 tev6kenysdgek eredm6nlre 6tmenetileg
sem veszllyeztetheti a kozszolghltat6si tev6kenys6g folyam;atos e116tfs6t.
Amennyiben a Szolgriltat6 valamely izleti 6vet ktegeszit6 t,ev6kenys dgere
visszavezethet6en vesztes6ggel z\mit, irgy az lrintett tev6kenys6Slet csak abban
az esetben foly-tathatja, ha az nem akadhlyozza a kozszolgilItet6si feladatok
szerzo dds szerinti telj es it6s 6t.
El6ir6sok betartssdvaI thjekoztatla a Megbizot, ha m6s kdzszolg6ltat6si
szetzodes alapjin is v6gez szo\gilltatdst vagy m6s nemzetkdzi, kiilonc6lu
menetrend szerinti, lcildnj6rati - szem6lyszhllithsr szolghltat6st is e>Ltft.

IV.6. Szfmvitel, elsz6mol6s

A Szolg6ltat6nak - jogszab6lyokban meghat6rozott szdmviteli es elsz6mol6si
kotelezetts6geken tfl - Megrendelo szhmfra a piiyitzat keretdtren elnyert 6s
vdgzett kozszolgdltat5si tevdkenysdg6r6l a szolgfltat6si idos zak kezdo napjin6l
bels6 sz6mvitel6ben elkulonitett elsz6mol6st kell vezetnie, s arr6l 6vente
egyszertisitett m6rleg 6s eredm6ny-elsz6mol6s form6jdban kimutat6st, valamint
a kovetkezo 6vre rizleti tervet kell k6szitenie.
Ezen tflmen6en a Sz:olgdltat6 a kozforgalmir kozleked6s bev6teleinek 6s
r6fordit6sainak alaku16s6r61 negyed6vente, azon behil havi bont6sban 6s
cisszegezve 6rt6ke16 ber;zdmol6t kdszit, 6s azt a thrgy negyed6vet koveto h6nap
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30. napjiig megktildi az onkormdnyzat legyzojenek Jrapir alapon 6s
elektronikus form6ban.
A kozszolgftltat6si feladatokhoz kapcsol6d6 eszkozoket 6s forr6sokat,
bevdteleket 6s r6fordit6sokat a vonatkoz6 torv6ny szerint meghat6r ozott
sz6mviteli politikdban rogzftett, egys6ges es kovetkezetes, arz htcsoportosit6s
lehetosdgdtkiz6r6 elszdmolils alapj6n kell nyilvintartani. A Megren delo a 6 sz.
mell6klet szerinti bev6tel- 6s kolts6g elsz6mol6s szerinti rendr;zer alkalmaz1sirt"
vft4a el.
A vesztes6gt6rft6s vegelszSmol6s6nak fizetdsi hat6rideje a I!'.6. l. bekezd6se
szerinti 6ves beszSmol6 Onkorm6nyzattal tcirtdnS llegyeztetdsdt ds annak
elfogad6s6t kcivet6 30 nap, de legk6s6bb a tilrgyevjflius 31-. nqtja.

IV.7 . Biztositdsol<

A kozszolgSltxdsi tevdkenysdggel osszefiigg o kockhzatokat ;a Szolgilltat6nak
kell viselnie- E kockdzatok ellen kciteles a lehetci legteljesebb m6rtdkben
biztosft6si fedezetts6get l6trehozni kell6en fizeiokepes, megfelelci
biztosit6t6rsas6gn6l, s azt a szolgftltat6si id6s zak alatt folyamatosan fenntartani.
A biztosit6snak ki kell terjednie a SzolgSltat6 feleliiss6gi kcir6be tartoz6, a
szilllitott utasoknak 6s harmadik szem6iyeknek okozott - a ktitel ezii gepjirmii
felel6ssdgbiztosit6s iital nem fedezett - k6rokra, a tulajdonos szem6ly6t6l
fiiggetleniil mindazon ing6 6s ingatlan javal<ra, amelyeket a Szolgflltato a
kozszolgSltatSsi tevdkenys6ggel osszefiigg6sben Lizemeltet. A megkotott
biztosft6sok t6teles m egnevez6se :

kcitelez6,
szakmai felel6ss6g,
utas-baleset biztosit6s,

melyek m6dositds6r6l a Megrendel6t tiljekoztatni kell.

IV.8. Teljesft6sibiztosit6k

A Szolg6ltat6 filtal nyirjtott 5 millio Ft osszegti teljesitdsii biztosit6kot a
szolgilltat6s i i d6 szak e 96 sz6re szolo 6rv6ny e s s 6 gge I b izto s f tani kell.
A teljesit6si biztositek a Szolg6ltat6 szerzod6sben villlalt kotelezetts6geinek -
neki fe1r6hat6, de a szerzodds felmond5sdra okot nem add - nem teljesit6s6b6l
ered6 kiad6sok 6s k6rok fedezet6re haszn6lhat6 fel. Amennyiben az
Onkorm5nyzat a koz,szolgilltatdsi szerzoddst a Szolg 6Itat6nak felr6hat6 okb6l
felmondani k6nyszeril, a teljesit6si biztosit6k teljes eg6sz6ben az
6nkorm6 nyzatot iileti meg.
A szetzodls lej6rtakor az Onkormdnyzat akkor rendelkezik a teljesitdsi
biztositdk visszafi zet(is6r6l, ha a Szol gilltato a kozszolgilltatdsi tev6kenysdg6vel
osszefiigg6 minden penz:f;gyi kotelezetts6g6nek eleget tett. Ett(il elt6rd esetben
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az Onkorm6nyzat jogosult a teljesft6si biztositdkr6l a jogszeri kovetel6st
r gazolok j av 6t a rendel lkezni .

IV.9. Informdci6s ktitelezetts6gek, beszdmolfs, adatszolgiltatris

A Szolg6ltat6nak mirr<lenkor gondoskodnia kell valamennyi olyan nyilv6ntart6s
naprakdsz 6s szabfilyszerli vezetdsdrll, amelyek rnegl6t6t zLz rizletvitelre
vonatkoz6 jogszab6l'gok eloirjSk, valamint amelyek a kozszolgdltat6si
tev6kenysegvegzes6hez sziiks6gesek. A tdtelesen megf elolt eseteken tiilmenoen
kiilon felhiv5s n6lkiil, megfelel6 id6ben inform6lnia kell a lMegrendelot a
kozszolgilltat6si tev6kenys6ggel cisszefiigg6 cisszes l6nyeges tenyrol 6s
vSltozilsrol.
A Szolg6ltat6nak tdjel<oztatnia kell a MegrendelSt minden olyan
kozszolgitltatdsi, vagy azzal azonos 5rtdki szerzod6s alapjdn vdgzett, vagy
enged6lykoteles szer:n6lyszilllithsi, tov/ftbd minden m6s olyan egy6b
tev6kenysegerol, amely az eszkozcik 6s hum6ner6forr6sok kci:zos hasznSlata
r6v6n befoly6ssal birhat a jelen szolgiitatds tirgyfrt kepezo kozszolgilltat6si
tev6kenys6g6nek ered.m6nyess6g6re. Megbizo - az izleti titol<ra vonatkoz6
eltiir6sok betaftilsdval - a Szolg6ltat6t6l minden olyan inform6ci6t megk6rhet,
amely az egyes tevdkenys6gek objektiv ds flilfrthat'r m6don tort6n6
ellciilonit6s6nek megit6l6s6hez szriks6ges.
A Szolg6ltatonak minden 6v m6jus 31. napjdig besz6rnol6t kell benyirjtania a
Megrendelcinek, ameiy alkalmas a megeloz(5 6vi kozszolgftltat6si
tevdkenysdg6nek mennyis6gi, min6s6gi 6s gazdasilgi szempontir 6r16ke16s6re.
A besz6mol6nak a kozszolgilItxssi feladatok teljesit6s6vel cisszerfiigg6 minden
l6nyeges t6ny 6s korulnn6ny ismertet6se mellett1.artalmaznia kell

az inditott j 6ratok sz6mat,
a hasznos 6s rezsi kilom6ter-teljesitm6nyt,
a f6r6h elykilom6ter-telj esitm6nyt,
az utassz6mot 6s utaskilom6ter-teljesitm6nyt jep;yfaltdnk6nt is
rlszle,Iezve,
a bevetelekrol keszitelt kimutat6st, a menetdijbev6teleket
j egyfaj t6nk6nt is rlszletezv e,
az iizemeltetett aut6buszok szhmht 6letkor 6s kilomdter-
telitetts6g szerinti megoszl6s6t,
a fo g I al ko ztatottak s zhmht 61 I om6nyc s op ofi o nk6nt,
a baleseti statisztik6t,
a k6sett 6s kimaradt j6ratok szdmht,
az utas:p anaszo kr6 I keszitett thj 6ko ztatot.

A besz6mol6nak rdsz6l:.kepezi a szolg6ltatdsra vonatkoz6 egysze:riisitett mdrleg
6s eredm6ny-kimutat6s, tov6bbh a thrgydvre vonatkozo uzleti terv.
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IV.10. Ellenlrzils, szankci6k

A Szolg6ltat6val megkcitdsre keriilo szerzod.ds fem6ll6s6nak id6tartama alatt
Megrendel6, illetve az irltala jogszenien fblhatalmazott szemdly, vagy szerv
ftjSn ellenorzi a Szolg6ltat6 miikcid6s6t 6s a szerzoddsben fog,laltai teljesitds6t.
Az ellen6rz6sre annak tdrgydtol 6s celjdt6l fiiggcien eseti jelleggel,
vdletlenszeriien, vagy krilon celvizsgillat kerei6ben is r* t.r,ithet, bele6rtve a
forgalomban tortdnti 6s a Szolgitttat6 szdkhelydn, telephely6n tcirt6n6 ellen6rz6st
is.
Az ellenlrz6ssel megbizottak jogosultak - a tev6kenysdg zavar6sa n{llqil - a
szerzodds teljesit6sdre szolgdl6 l6tesftmdnyeket 6s eszkoZoket megtekinteni, a
Szolgfiltatd kozszolgfltatisi tev6kenysdggel osszefiigg 6 bArmely uzleti irat6t,
okndnyht, nytlvfntartdsdt bek6rni, vagy azokba a SzoIgill,taio sz6khely6n,
telephely6n betekinteni, s az ellenorzls tfirgydra vonatkoz6LLn a Szolghltat6
alkalmaz ottait6l i n fo rm 6c i 6 kat k6rni .
Az ellenSrz6s kiilcinci sen kiterj edhet:

a menetre nd b etartdsar a, az utas sz61 lit6s konilm6nyeire 6s 6ttal6ban
a szolgdltatSsi szinvonal m e gfelel6 s6 gdre,
a jlirmiivek kcizieked6sbiztonsS.gi, kornyezetv6delmi
megfelell6s6g6re, miiszaki, esztetikai filapotilra, a szriks6ges
jelzdsek 6s felszereldsek megl6t6re, valamint az utasforgalmi
I 6tes itm6n y ek filap ot6r a,
a munkaiigyi el6irdsok betulilsfira, kiilcinos tekintettel a
jdrmiv e:zet6k munka- 6s pihendidej 6re,
az utu:ilsi igazolv6nyok 6rt6kesft6s6nek 6s elszhmolSs6nak
szab 6ly szenis6g6re, a j egyel I enor z6sr e,
a sztiksdges nyilv6ntartdsok el6ir6s szerinti vezet6sdire,
a S zolgilItato p enzigyt gazdillko d6s 6ra.

Az ellen6rz6 s s or6n e s etl e ge s en fe lt6rt szab 6lyt alans Sg okr6 l a k ikiiszob o l dsrikre
el6irt hatdridl megjelcil6sdvel jegyzokonyv k6sztil. A hatfrid,b letelte utfm a
szabiiytalansdgok tdrryleges megszrintet6sdt Megbizo ellen&2i,, Amennyiben a
szabSlytalansdgok hartaridl ut5n tovdbbra is fenn6llnak, a Szolg6ltat6nak a
Megrendel6 dont6s6tSl fi.igg6en kdtbdrt kell frzetnie, amelynek m6rt6ke
alkalmankdnt 200.000 Ft. Ebbe a korbe tartoz6nak tekinthet6 p6ld6ul

a III. fejezet I . pontj6h oz tartoz6an a munkanapon inditott jhratok 5%-n6l
nagyobb ardnyu 5 percet meghalado jhrat indit6si k6sedelem es jhrat
kimaradits egyrittes 6rt6ke hetenk6nt kett6n6l tcibbszori e16fordul6sa,
mely egym6st kovet6 k6t hdten kereszttil jelentkezik, menetrend betartdsi
hib6nak tudhat6 be. Ha a figyelmeztet6s ellen6re 30 niapon belul nem
toftdnik megfelel6 tntezkedes, a szolgilltatds hiSnyoss6ga miatt kcitb6r
vethet6 ki, kivdtel, ha az a szolg6ltat6t6l nem fligg6 (pl. irt6pit6s,
id6j6r6s) okok miatt kovetkezik be.
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a III. fejezet 3, pontj6hoztartozoan a nem megfelelo fer(rhelyti aut6busz
kozlekedtet6se miatti rendszeres - adott idoben indul6 j;fratok eset6ben
hetenkdnt kefiSndl tobbsztiri elofordul6sri - zsrifolts6g, mely egymfst
kcivetci kdt h6ten keresztiil jelentkezik, a Szolg6ltat6 hibtj6b6l,
megsziintet6se figyelmeztet6s ellen6re 30 napon behil nern tortfnihmeg,
a szolg|ltat6s hi6nyoss6ga miatt kcitbdr vethet6 ki.
a III. fejezet 4. pontjdhoz tartoz6an az utazhsr igazolvirryok
6rt6kesit6s6nek hi6nyoss69ai; iigyfelszolgfilati iroda biztositSs6nak
hi6nya,jegydrtdkesft6si helyek megfelel6 sihmitnakhi6ny,a, nyitvatartdsi
idejdnek hi6nyoss6ga miatt, ha a figyelmeztet6s ellen6re 30 napon beliil
nem ttirtdnik megfelelci intdzked6s, a szolgitltaths hi6rryoss6 ga miatt
kcitbdr vetheto ki.

A Szolg6ltat6 kozszolgSltathsi jogaival 6s kotelezetts6geivel cjsszhangban nem
6116 sirlyos jogsdrt6s, illet6leg szerzoddsszegds feltfudsa esett5n Megbizo a
kozszol g|ltat5si szerz6,d6st felmond hatj a.

V. A SZEp.Z6DES MoDoSiTAsa, FELMoI.{nAsa

AkozszolgSltatdsi szerzcid6s csak a 2012.6vi XLL tcirvdny rendelkez6sei szerint
m6dosith at6, v agy mondhat6 fel.

V.1. A szerz6d,6s m6dositds esetei

A kozszolgirltat6si szerzoddst a felek kozos megegyez6srsel barmikor
m6dosithatjfl<. Kozos rnegegyez6ssei m6dosithatj 6k,hauillot1skovetkezik be a
frnanszirozfni rendszerben, a dijszab6sban, menetrendben, vagy el6re nem
I6that6 eset kovetkezik be.
A feleknek automatil<usan kell m6dositani a szerzod6st, ha a tevdkenys6get,
vagy a szerz6d6st 6rint6 magasabb jogszabillyban vfiltozits tort.6nik, vagy uj
1 o gszabirly j elenik meg.

V.2. Szerz6d6sszeg6s

A szetzodes bdrmely pontj6nak megszeg6se szerzodlsszeg6snek min6sr.il.
Kialakul6sa eset6n az ellidezo f6l koteles mindent mestemi a
szerzoddsszegdses filapot megszr.intet6s66rt.
A Szolg6ltat6 srilyos szerz6ddsszegdsdnek min6sill, ha

a kozszctTgdltat6si tev6kenys6g gyakorl6s6val osszefiiggd,
btintetdjogi felel6ssdgre von6ssal, vagy jelentds anyagi
khrokozhssal j 616 cselekm6nye,
a kozleked6sbiztons6gi, kornyezetv6delmi, nLunkavddelmi,
tiizv6delmi el6irdsok emberi dletet koveter6 megszeg6se,
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akozsirolghrtathsi tev6kenys eg reszleges, vagy teLies koni onkdnyes
f6lbeszak ithsa, sztineteltet6se, abbahagyilsa,
a mindenkor hat6lyos menetrendi el6ir6sok rendszeres megszegdse,
az utaz6kcizonsdg jogainak durva es ismdtlod<i rne;gsdrtrdse,
a kozszolghltatasi tev6kenys6g gyakorlhsilhoz szriks6ges, a
s zolgfiltato iital, v ftllalfusainak megfel el6en biztct sitand6 szemdlyi
6s doltogi feltdtelek ismdtl6d6 vagy tart6s,, a szolg6ltai6
magaturt its 6ra vi s sz av ezetheto hidnv a.
a ko zszol giiltatilsi j o g ok en ged 6 I y n6 I iail i 6truh6z6rs a.

A Megrendel6 sflyo,s szerzld6sszegds6nek rnin6stil. ha
a Szolgdltat6 kozszolgdltat6si jogait a szerzoddsben meg nem
engedet t m6don korlilto zza,
ha a titmogatdst szerzod6sben meghat6r oz:ott id6ponthoz
viszonyitott 90 napon behil nem fizeti meg es ezze:l azizemeltet6st
gazdfilko d6si szempontb6l giltolj a,
intdzked6s6vel, vagy szriks6ges intezked.es elmul asztfishval
akadSlyozza, vagy lehetetlennd teszi a szerz;6ddsben foglalt
kozszolgftltatSsok teljesit6s6t, yagy jelent6s k6rt okoz a
Szo196ltat6nak.

V.3. A szerz6d6s felmonddsa

A szerzSdds csak sfilyos szerzodlsszeg6s rendkivrili
alapj6n, el6zetes fr6sbeli felsz6litdst 6s tiirelmi
kovet6en mondhat6 fbl.
Megbizo a szerz6d6st abban az esetben mondhada fel, ha

a Szolgdltat6 a kozszolgilltatds ell6t6sa sor6n a tev6kenys6g6re
vonatko:26 jogszab|lyokat, vagy hat6sdgi eloirrisokat sirlyosan
megs6rti 6s a jogs6rt6s t6ny6t bfr6s6g, vagy hat6s6g joger6sen
megilllapitja,
a Szolg6ltat6 a szerz6ddsben meghatdrozoff. l6nyeges
kotelezetts6gdt neki felr6hat6an sirlyosan megs6rti 6s 

- 
a

szetzlddsszegdst Megrendel6 irdsbeli felsz6lftdsa ellen6re , az abban
foglalt hatSridbre nem orvosolja.

A szolgdltat6 abban ez esetben mondhatja fel a szerzodlst,ha
Megrendlel6 a szerz6ddsben foglalt kotelezetts6gdt sirlyosan
megs6rti 6s a Szolgilltato ir6sbeli felhiv6sa e1len6re nem tesz
int6zked6seket annak orvosl6s6ra az adott helyzr:tnek megfelelo
hat6rid6rrel,
a szerzo <l6skcit6st kovetSen a kozszolgfitatilsi j ogok gyakorl6s6val
cisszefiigg6 kcirtilmdnyek a Szolg6ltat6 Sltal bizonyitottan 6s rajta
kivtil 6116 okokra visszavezethetoen oly m6rt6kberr megv6ltoznak,

esetdben, nyom6s indokok
id6 eredmdnytelen eltelt6t
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hogy a sz.erz6d6s szerinti teljesit6s a Szolgdltat6t6l nem r,6rhat6 el,
ds a szerzodes feltdteleinek m6dosit6s6ban nem siker-ril kozos
megegyer:6sre jutni.

V.4. Alt"l6nos szempontok

A felek meg6llapodnak abban, hogy a szolgilltat6s megkezddsdt kiivetS negyedik
6v vegetol k6rtdritdsi ds kartalanitilsi ig6ny n6lkiil egy dves hat6rid6vel a
szerzoddst b6rmelyik fdl felmondhatj a.
A felek meg6llapodnak abban, hogy a Szolgilltato - a folyamatos szolg6ltat6s
biztosit6sa 6rdek6ben - azonnah felmond6s esetdben is minimum 90 napig
koteles a szolgiitatS"st fenntartani, ellenkez6 esetben minden olyran k6rt koteles
m e gt6riteni, m e lye t na.gatartSs in al a Me grende I clnek okozott.
A felek meg6ilapodnak abban, hogy

a szerzoddis sor6n teijes konien egyiittmtikodnek,
a szerzSrJ6ses kapcsolat r6v6n tudom6sukra jut6 pdnzugyi,
gazdasilgi" pi acp o li tikai i nform Sciokat uzl et i titokk6nl: kezel i k.

A Szolg6ltat6 Szerz6d6sben biztositott kozszolgiltatoi jogosults6ga a
szolgilltat6si idSszak z6ro napl|val megsziinik, kivdtel , ha a Megrendell el a
j o gszab iily s zerint I ehe1.s 69 es me gho s szabbitils 6v al.
A SzerzSdds hat6rozott idotartam6ra tekintettel a Szolgdltat6 miikitddse sor6n
harmadik szemdllyel nem kcithet olyan szerzod,est, vagy me:gfllapod6st a
Szerzodds thrgyfit kepezo szolg6ltat6sok biztositdsa 6rdekdben, amelynek
Iejitrata tfll6pi a Szerzodds lej6rati id6pontj6t. Amennyiben a Sz:olg6ltato rajta
kiviil 5116 okokb6l efl.ol elt6r5 megold6sra k6nyszeriilne, a szerz(lddst, i11et61eg
meg6llapod6st csak a Megrendel6 ellzetes j6vShagy6s6val kottreti meg azon
felt6tel 6rv6nyesit6sdvel, mely szerint a Szerz6d6s lej6rtakor a Szolgfitato
jogainak 6s kcitelezetts6geinek hely6be a Megrendel6 tital megbizott rij
szolg6ltat6 l6p.
A Megrendel6 irj szolg6ltat6 eset6n a Szerzldes tdrgydtkepezo kbzszolgilltat6si
tev6kenys6g 6rdek6berL foglaikoztatottakra n6zve az LrJ p6Iydzat kiir6s sor6n
biztositja a tov6bbfoglalkortatds lehet6seget. Ehhez a Szolgdltat6 el6zetes
kimutat6st keszit az 6rintett szem6lyekr6l minden sztiks6ses inform6ci6
megad6s6val.

V.5. Jogvit6k

A szerzodo felek a Szerzod6s megkot6s6vel, ertelmezes6vel, teljesit6s6vel,
megszeg6sdvel, 6s az abb6l ered6 kovetkezm6nyekkel kapcsolatban felmenilt
minden jogvitSt, bele6rtve a b6rmelyik f61 Sltal gyakorolt felmond6s
jogszenis6gdre vonatkoz6 vitdt is, bdk6s irton egyeztetnek. Ennek sor6n jogi
k6pvisel6ik bevon6sdval megegyez6sre torekednek.
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eriil6sdt6l szdmitott ilO napon beltil nem
si jogviszolnyal Ossz:efiigg,i uutu*.nnfi
kez6 bir6s6ghoz fordulnak.

EGYEB RENDEI-,KEZESEK

A szerzldds 6rtelnrezdse szempontj 6b61 - amennyiben a szovegosszef,igg6sbenkifejezetten m6s nem szerepel - szeru6d6 felek alatt az alSbbiszemdlyek, illetveszervezetek 6s k6pvisel6ik drtend6k:

" s zol g 61 t at6" a r6szvdnyt 6r ypg i gyv ezetls 6t el I 6t6 v ez6ri gazg atd .A szerzodds ndgy egyendrt6kri eredet i peldaiyiunkeriir megkcitdsre.

Az al'bbi melldkletek a Szer z'deselv6raszth atatlan r6sz6tk6pezik:

Jru-oftiffi:,f-rvi 
aut'cbrrr+,irr.ked6si d,ilsrauases uL'ari feltetelek (1.

)t),
tet)
menye (5, szdmrt mell6klet),
d6si szolgilLtatils bevdteleinek- 6s
izere. (6. sz6mu mell6klet),

Kelt: Sopron, 2013 . novembe r ho 29. napjtn.

Pdnzfigyi ellenjegyz6s; .,,.

fl;:l"i;.j, "n U. ,n,, . .. : 'i,64",r,rr:

"&yt";iix*;i uiqi Voi
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a Krizszolgilltathsi szerzodes l. sz6mi melldklete

ERVENYES HELYI AUTOBU SZ-K'ZLEKEDESI Oi.TSZANAS NS
DIJALKALMAZASI FELTETELEK
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Dij szabf si tii6koztat6 6s dij alkalmazisi felt6telek

A Sopron Megyei Jogri Vriro s kozigazgat6si tertiletdn mrikodo helyi aut6buszj6ratokon
6rv6nyes menedegy 6s bdrlet tipusokaivalamint azok dijait 6s a p6tdrjakat a sopron Megyei
Jogri V6ros onkorm6nyz ata 6s a Kisalfold Vol6n zrt. (a tov6bbiakban: Szolg6l tat6) kozott
I 6trej ott Ko zszolgilltatfusi !] zer zo d,6s tartalmazza.
Az Alapszerzodds 7' sz. melldklete szerint Sopron helyi aut6busz-krizl:kedesenek 2013.janu6r 1-jdt6l drvdnyes diitdtelei Ft-ban

nett6 diiak brutt6 diiak

r. r e{es aru menetjegvefii

320Elovetelben
{ut6buszon, helyi j fu atoi

)51  q ' 7

307,Q9 390

Z. Osszvonalas b6rletek:
tJegyed6ves

307,09 390

t5 749,03 20 000
Havi 5 433,07 6 900
6lhavi 3 385,93 4 300

.I6tnapos
rlapi

1 7 7 t , 6 s 2 250
6 1 4 , 1 7 780

l. Felmutat6s b6rlet:
.Iavi
l. Tanul6 b6rletek:

13 937,0I t7 100

F616ves )  g g )  1 ? 3 800r,Iegyed6ves
1496.06 1 900

Tavi 496,06 630
1. Nyugdijas b6rletek:
ttregyed6ves 4  8 8 1 , 8 9 6 200
FIavi 1 7 3 2 , 2 8 2 200

A Szolg6ltat6 a dijakat etz AFA-I is tarta1maz6,brutt6 dijk6nt hirdeti meg 6s tiinteti fe1 a
menetjegyeken 6s a b6rleteken. (A tabllzatban a nett6 dijakat csak tfq61i<oztat6 jelleggel
hintethik fel.).

Az -Llapszetzldds 2' szftmu melldklete szerinti Sopron helyi aut6busz-kcizleked6s6nek
dijalkalmaz6si felt6telei 6s p6tdij ai :

Erv6nyes a menetjegy akkor, ha azt az ad,ott helys6gre 6s szolg6ltat 6ra 6w6nyesitve adt6k ki,
tovdbbd az aut6btszra tdrtdno felsz6ll6st kovet6en lS,ukaszt6ssal drvdnyesitettdk. A menetjegy
csak egyszeri alkalommal, a vonal teljes hossz6n (vdg6llorn6sig) jogosit utazd:sra.
Az aut6buszvezetondl vriltott menetjegyet krilcjn 6rvdnyesiteni nern kell, de az csak azon a
j ir aton 6rv6nyes, amelyiken v6ltott6k.

ET K E R
Erv6nyes a bdrlet akkor, ha art az adott helysdgre, id6szakra 6rvdnyesitettdlk ds az trtas - a
napi 6s a felmutat6ra sz6l6 b6rletek kiv6tel6vel - a szi.iksdg es igazolvLrmyal rendelkezik.
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A b6rlet az drv6nyelisdgi idon behil a menetrendben meghirdetetrt valamennyi helyi
aut6buszvonalon korldtl an sz6mri utaz6sra j ogosit.
Az utas az elso utazin rmegkezd6se elott --amennyiben a bdriet azt nem tartalmazza- koteles
a bdrl et hasznrilat6h oz e\lirt igazolv iny szimil. a b6rleten felhintetni.
Az osszvonalas b6rletek haszn6lat6ra minden term6szetes szem6ly jogosult, azonban - a napi,
a h 6 t n a p o s e s a f e l m u t a t 6 r a s z 6 l 6 b 6 r l e t e k k i v 6 t e l 6 v e 1
blrletigazolv6nnyal egyttt 6rv6nyesek 6s csak igy jogositan akutaz$sra.
A napi b6rlet - kiiltjn igazolv'iny n6lktil - az erv6nyess6 ge napjhnak nulla 6r6jftol az

utazhsra a berlet felmutat6jrit.
;itAsra alkalmas igazolv 6ny szttma felttintetheto,
rulla 6r6jritol az azt krjvet6 hatodik nap 24.00
jogositottj a j ogosult.
s jogi szem6lyrs6g n6lktili gazdasilgi t6rsas6gok

felmutat6j6t. 
lon igazolv6ny n6lkiil jogor;itja ttazdsra annak

A 6 6ven feliili 6voddsok r6sz6re a tanul6 bdrletek az el6ifi arckdpes blrletigazolv6nnyal
egy0tt 6rv6nyesek 6s csak igy jogositanakutazilsra.
A tanul6 b6rletek csak 6rv6nyes nappali vagy esti tagozatos dirikigazolvannyal egyritt
6rv6nyesek 6s csak fgy jogositan akutazinra
A f6lhavi tisszvonalas b6rlet a h6nap negyedik napjhnak nulla 6rhj6t6l a lh6nap 20. napjfnak
24:00 otdjfig, vagy a h6nap 19. napjanak nulla orijatot a kcivetkez6 h6nap 5. napj6nak iq.oo
6rdjiig 6rv6nyes.
A havi bdrletek a h6nap elso napjdnak nulla 6rfu6t6l a kcivetkez6 h6nap 5. napjanak 24.00
6rdjdig 6rv6nyesek, kiv6ve a szeptember h6napra vonatkoz6an megrz6ltott tanul6 havi
b6rletek, melyek augusztus 27 -6nnulla 6r6t6l, okt6ber 5-6n 24.00 6riig Erv1nyesek.
A negyed6ves b6rletek a tfrgynegyeddv elso napjrinak nulla lrajetol, a kcivetkezo negyeddv
elso h6nap 5. napjanak 24.00 6rajdigdrvdnyesek.
A tanul6k f616ves b6rle1.e a targyfllev elso napjanak nulla 6rrijdt6l, a kcivetkezo feldv elsci
h6nap 5. napj6nak 24.00 6r1j6ig6rv6nyesek.
B6rletv6lt6sra a b6rlet ervdnyessdgdnek kezdlnapjt$ megelozb 60 nappal, de legfeljebb a
b6rlet drvdnyess€gdnek ulols6 napj6n van lehet6seg. No".-ber ds december h6napokban csak
olyan bdrlet viilthat6, amelynek 6rv6nyess6 ge atarfylvben kezdodik.
A SzolgSltat6 a menetjegy 6s b6rletkiad6 automat6kb6l v6s6rolt b6rletek 6rv6nyess6gi idej6t,
illetve az azon feltiintetett igazolviny sz6mot a vevo k6rdsdre, a v6.srirl6st6l sz6mitott h6rom
munkanapon belul kijavirtj a.
A Szolg6ltat6 a menetjegy 6s b6rletkiad6 automat6kb6l v6s6rolt menetjegyr:krol 6s b6rletekrol
a vevS kdr6s6re a vds6rl6st6l sz6mitott 15 napon behil a menetjegy, ittetve ;l bdrlet bemutat6sa
mellett sztmlilt ad ki.

@z ns a csonrac szArr,irAsa
Kdzipoggytsznak minosiil az egy szemdly 61iul kon"ye" hordozhat6,10 kg-n6l nem nagyobb
tomegti 6s egyik ir6nyban sem terjedelmes t6rgy, amelyet azulas az autobuszba mag6val visz.
A fogyat6kkal 616 vagy c;scikkent mozg6skdpessdgii szem6ly kerekesszdk6l. 6s egyeb mozg6st
segft6 eszkozdt minden esetben kezipoggyftsznak kell tekinteni.
A k6zipoggyd.szon kivtil egy utas legfelj ebb 2 db, az avtobusz utaster6ben elhelyezheto olyan
csomagot szilllithat dfjrnentesen, amelynek darabonk6nti tomege a Z0 kg-ot, tlrfogata
100x50x50 cm m6rethatarokat nem haladja meg. Az ezen fehili csomag(ok) - darabonkent
kiilon-lculon - 6rv6nyes menetjeg gyel sztilithfi6.
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Az aut6buszban eIo irllat alyani'itrtfrllit6eszkozben sz6llitha to, amely akl:zipoggy6sz sirly6t
,y az el5 filat azutaz,its sord:n nem szabadul ki, az
gy a jhrmf nem szennyezbdik be. A kutya zfrt
ros6rral ellStv a is sz6llithat6.
rak ds alkalmazhatosl,gdnak s;zabftlyafu6l sz6l6
:6jkosdr ndlkril is szrlllithat6. A segito kutya
lyezett log6val yagy a vizsgfirol ki6llftott

A kutya 6rv6nyesitett menedeg gyel sz6llithat6.
A segit6 kutya, tovii.bba a.rendorsdgi, avinnds p6nziigyorsdgi valamint zfnl s;zilllitoeszkcizben,
kezipoggyhsz modjdra szfllitottkutya 6s egy6bip 16 iliat s"illitauu dijtalan.

Azazu tas ,ak iaze | |eno rz6s ,vagya l " ' ' i@esmene t iegye t , vagym6s
6rv6nyes utazilsi igazolvtnyt felmutatni nem fud, menetdijat 6s p6tdijat koteli:s}zetni.
Az az utas, aki felsz6lldskor el<ire v6ltott menetjegydt nem drvdnyesitette, az ut6lagos
drvdnye sitd s sel e gyidej ril e g p6tdij at tafto zlk fizetni.
Kiskoru eset6ben a helysz{nen kiadott csekk alapjan a potdljat a tortvdnyes kdpviselo kijteles
megfizetni.

A p6tdfj fizetils alapesetei:
8.000 forint p6tdijat tarto,zik fi zetni, aki :

aut6buszon jegy n6llnil, 6rvdnytelen jeggyel, b6rlettel vagy lw,tnytelen utaz1si
igazolvdrnyal kis6,rti meg az utaz6st"
drvdnytelen (pl. lej6rt 6rv6nyess6gri) kedvezmdnyre jogos ito igazolvinmyal, igazoliissal
veszi ig6nybe a kedvezmdnyt,
az utazhsi kedvezmdny,t jogosulatlanul veszi
m6don igazolni nem tudi a.

ig6nybe, vagy jogosults6grit az eloirt

a menetjegyet, vagy az egyeb utazilsrajogosit,6 igazolvfuyt meghamisitva haszn11ja
Iel"

a menetjegylt,berletet,vagy m6s, utazdsravagy kedvezm6ny ig6nybev6tel6re jogosit6
igazolvdnyilt, rgazoillsht eu;rajogosulatlan rlszlre felhaszn;'l6Jra'6ta<lja, vagy a m6s
nevdre sz6lo ilyen okm6nyokat felhasznilja,
aki csomagot vagy kuty6t jegy n6lktil, 6rv6nytelen jeggyel szfilit, amennyiben azok
szdrrithsa menetj egy v fitilsfthozl6rv6nyesf t6s6hez kotott,
a jegyvizseilllTnt megakad6lyozza, vagy a jegyvizsgitlathoz sziiks6ges szem6lyes
adatainak eltitkol6sa. miatt hat6s 6gi eljindsig6nybev6teGt teszi sztiks6ge-ss6 2
az urazdsi felt6teleket a jelen pontban kiilon nem szabAlyozott 

"iOaon 
megs6rti,

kiilcincisen, 
\a olyan tfugyat vagy 6l66llatot visz u" a jrirmribe, imely

kdzipo ggy trs zk6nt vagy csomagk6nt nem sz 6llithat6,
a jdrmrivet poggyhsziwal, ruhilzatt'arvagy m6s m6don beszennyezi.

Az emelt iisszegii p6tdij fizet6se:
12'000 forint p6tdijat fizet az, aki a p6tdijfizet6si k<itelezettsdg6nek 30 napol beliil nem tesz
eleget.

Az ut6lagos bemutatfsi dij:
A p6tdij helyett 1.300 forint ut6lagos bemutatdsi dijat koteles fizetni, aki azutazitsakor m6r
kor6bban megv6ltott, az a<Ic:ftt utazdsrajogosit6 b6rlettel, m6s 6rv6nyes utazdsii igazolvhnnyal
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- a menetjegyet ide 
]leT 6r1v€ - vagl kedvezm6nyre jogosito, jogszal>itly alapj;n kiacloft,vagy a Kisalfold vglan 7.rt. diiszab6s6ban meghatirlzoti b6rletigiriluanniulrendelkezik, deazt az utazis alkalm6val az ellenorzdskor felmutatni nem tudja, ha a:zt ut6lag, az fiazitsnapjht6l szitmitott l5 nerpon beliil bemutatia.

A p6tdij helyett - kiilon bemutat6si kdteiezetts6g nellail - ut6lagos bemutat6si dijat kcitelesfizetni, aki a bdrletre a bdrlet haszniiatdhoz el5irt igazolviny sziuntfi az elso utaz6smegkezddse elcltt elmulasztotta feljegyezni, de art az elleibr, az ellenor azonosft6si sz6m6t istartalmazo belyegzo lenyomat6val tcirteno ellfthsinkrivet6en a:z ellenbrzes soriin p6tolja.
Aki a bemutatdsi dijat lt5 napon behil nem frzetibe, a bemntat6si dij lielyett p6tdijat kotelesfizetni.

Arv{'ltozits esetdn az elote megvdltott menetjegy hatdrid| n6lktil, mig az elore megviiltott
berlet - a*ak 6rv6nyess6gr idej6n behil - renrasznam atd utazttsra.

!.7 ?t:t" 
v6ltott 6s fel nem haszn6lt menetjegy ds a napi bdrlet irirt a Sz,olgilltato nem tdriti

VlSSZ .

A szolg6ltat6 a b6rlet 6r6t - visszavfiltfis eset6n - 6rv6nyess6g6nek megkezddse elott kezeldsi
krilts6g levon6sa mellett visszat6riti.
A h6tnapos, a f6lhavi b6rlet, a tanul6 6s nyugdijas b6rlet hra, ha armak 6rv6nyess6g e m6r
megkezdodcitt, nem tdr.itheto vissza.

{rhnak a fele akkor teritheto vissza, - kezel6si
isdge m6r megkezd6dott, ds; azt a tirgyh6 15.
j6k.
a maradv6nydrtdke tdrithet,5 vissza - kezeldsi
ge m6r megkezd6dott.
letjegy maradviny 6fi6k6t m alihbiak szerint

Az 6rv6nyessdg elso h6napjanak 15. napjriig a b6rletjegy irfnak 5/6-od rd,SZs, az els6 h6nap
tov6bbi r6sz6ben 416-od r6sze, a mrisodik h6nap 15.- iipjaig 316-od r6sze, a m6sodik h6nap
tovdbbi r6sz6ben 2/6-od rdsze, a harmadik h6trup 15. iipjitig Il6.od r6sz',e, mig a harmadik
h6nap tov6bbi rdsz6ben maradvdny6rtdk m6r nemveheto fiLvelembe.
Az elveszett vagy ellenorzds sor6n bevont bdrletdrt tov6biri az utaz(rsbol kizhrt utas rdszdre
menetdij visszat6rit6s nern j6r.
Mentdij visszat6rit6s kizar6lag a b6rledegy visszaad6sa ellen6ben tort6nik. Ennek hiinyahan
menetdij visszat6rit6st a sizolg6ltat6 semmif6le igazol6sra nem teljesit.
A menetdij visszatdrit6s kezel6si koltsdge u rn"tr"tdi.i 2\o/o-a,de legfeljebb 500 Ft.
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a Kozszolgdltathsi szerzo des 2.sz6mu melldklete

SOPRON VAROS HELYI AUTOBUS Z-K'ZLEKEDESI MENI]TRENDJE
( . . . )
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a Ko zszol gitltatdsi szer zo dd s 3 . s zimfi me ll dkl ete

soPRoN HELYKOZT JARATOKSA! TELJESITETT HELytt JARATAT
( .  . . )
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a Kdzszol giltatdsi sz,er zo de s 4 . szhmit me ll dkl ete

UTAZASI FELTETELEK
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UT,dZASI FELTETELEK

Sopron Megyei Jogri Vriro s kozigazgatdsi teriilet6n kiizlekedtertett helvi
aut6buszj6ratokra

6rv6nyes: 2013.janufr l-t6l

UTAZASI FELTETEI,IIK:

Az aut6bus zjiraton- a kcivetke z6 feltetelekkel 6s kiv6telekkel - b6rki utazhilt:
Az autobuszjitratok csak 6rv6nyes menetjeggyel, b6rlettel, vagy m6s 6rvenyes utaz6sjigazolvdnnval vehetok rigdnybe kiv6ve, ha-atlttas' jogszabttly rendelkezdi;e alapj1n utazirsi
igazolvtny n6llnil jogosult a szem6lys zilllit/oi szolgilitaiest igdnybe venni.
Az ervenyes utaz6si igazolvfrvryal rendelkez6 utasnak a felszdll6skor utaz6si igazolvimyffi
ellen6rzdsre fel kell mutatnia.

A killonbc;26 jogosultsltghoz kdtdtt utazdsi igazolvinyokat a jogosrults6got igazolo
igazolSsokkal egyiitt, valamint a dijmentes ttazdsijogosults6g ot igazol6 okrnriny,t - bele6rtve
sztiks6g esetdn a szem6lyazonossrig igazolilsdia szolgii-b okm6nyokat is kell azaut6buszvezetonek felmutatni.

Az utasnak az elovetel.ben v6ltott menetjegy6t kezelnie kell az aut6bu:;zon, annak elso
ajtal 6n6l elhelyezett j egytryukaszt6 k6snil6kkel.

Az elov'telben megv6ltott menetjegy akkor v6lik 6rv6nyes utazdsi igazolv1rnyit, ha annak
szrlmblokkj 6n az adottjriraton 6rv6nyes k6d szerinti lyukaszt6s megtcirtZnt.
Amennyiben az autobusz;jegylyukaszt6 kdsztildkkel nincs felszerelve, vagy aznem mrikddik
ugy az utasnak az elovltelben v6ltott menetjegydt az aut6buszvezet6vel kell kezeltetnie.
Az aut6buszvezet6 az ellvdtelben v6ltott menetjegyet - annak sz6mblokkjdn - csonkol6ssal
6rv6nyesiti.

:ndelkezo utasnak legkdsobtr az aut6buszra
ell v|ltania kivdve, ha az utas jogszabilly
lnil jogosult a szemelyszilllit:.fsi szolgilltatilst

Az aut6buszonvfltott menetjegyetlytkasztdssal nem kell 6rv6nyesiteni, de azkizirolag azon
az autobus4flraton 6rv6nyes amelyiken v6ltott6k.

A kezelt, vagy megv6ltoft menetjegyet illetve felmutatott b6rletet, vagy egyeb utaz6si
igazolvitnyr' a dijmentes utaz6si jogosults6got igazolo okm6nfi, az utas az utaz6s teljes
id6tattama alatt kciteles meg6rizni 6s eltenoles celj6b6l az ellen6rnek, illetve az
aut6buszvezetonek a felhfviisara fel kell mutatni, 6t kell adni.
Az aut6buszra tcirtdn6 felsz6ll6s csak az igenybe vetr jSrat menetrendj6be:n megh atarczott
aut6busz-meg61l6hely tdbl|val kijelolt aut6busz-meg6ll6ielyeken, az aut6busz elso ajtajan6l
tort6nhet. A mozg6skorl6to:r'ottak, illetve a gyermekkocsival utazok- sziiks6g eset6n - a h6ts6
aj t6kon is felsz6lih atnak.

Az utasok aut6buszba tcirtdn6 beszilllithsaielentkez6siik sorrendj6ben tort6nik
Az utasoknak a le- 6s felsiriill6suk alkalm |valhasznhlniuk kell - a megcsriszdsi 6s m6s hasonl6
esetek e1keriil6s6re, illetve hat6suk cscikkent6s6re - az erte a c6lra kialakitott kapaszkod6kat.
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Fokozott 6vatoss.6ggal 6s nagy koniltekint6ssel kell vlgezni a fel- 6s lesz6ll6st ktilonosid6j6r6si kortilmdnyek (sfkossag, csapaddk) kozott, valamint ha az nerin kidpitett fel- vagylesz6ll6h elyen trirt6nil<.

Az aul6buszon minden utas csak egy rilohelyet vehet igdnybe.
A rokkantak, vakok, terhes any6k, kisgyerrnekkel utazok rdszdr.e lc4elolt illoheiyeken
els6sorban ezen szemrjl yek utazhatnak.

Kerekessz6kkel utaz6 utas jelentkez6sekor a kerekesszEk szhmhra kijelolt teriiletet a tobbi
utasnak a kerekessz ekk<>r utaz6 r6sz6re 6t kell engedniiik.
Fogyat6koss6ggal elok 6s mozgdsukb ankoflfiozott utasok kerekesszdkben iilve csak azokkal
az aut6buszokkal sz6llithat6k, amelyeken a kerekesszdk a kijelcilt helyen rlgzitheto.
Az utazds sothn az auttibusz halad6sakor az ill6helyen tarto'zkod6, az autobusz utaster6ben
kozlekedo, a helyiikert elfoglal6, illetve elhagy6 utasoknak saj6t ds utastiirsaik biztons6ga
6rdek6ben folyamatosan hasznillniuk kell abeipitett,illetve felszerelt kapaLszkod6kat.
6 6ven aluli gyermek, v6t1u-ittt magatehetetlen szem6ly csak kisdr6vel uta;ihat.
6 6ven aluli gyermekek csoportos utaz6s6n6l minden 10 fri gyermekh,r z legalilbb egy fo
kfsdr6t kell bizosftani. A kfs6ro/k/nek drvdnyes utazisi igazolvdiyal kell rendelkeznie.
A kis6r6vel vtazo gyerrnekek 6s a magatehetetlen szemdlyek aut6buszban val6 elhelyez6s6r6l,
valamint folyamato s feliigyel et6rol a kisdro /kJ nek kell gondo sko dni.
Az utazast kizdrS, illetve a kfs6r6 jelenldtdt sziiks6gess e tevS okok fbm6llisat 6s a kisdr6
alkal m as s 6 gitt az aut6 bus zve zet6 nem v izs g6lj a.

'ezdse ds feliigyelete minde,n esetben a kis6ro
kkocsiban, vagy rilben t6rt6no sz6llit6sar6l is a
sak a kocsi rdgzitett illapollilban ds a gyermek

gyermek nern abban utazik. 
kkor is elmozdulis ellen rogziteni kell' ha a

A 4 6ven aluli gyermekerk - biztons6guk 6rdek6ben - kisdrojiik cjldben, ifietve kiilcjn tildsen
m6zeskosarban/gyermek,[il6sben, vagy gyennekkocsiban elhelyezve utazihatnak.
Az ezekben elhelyezett k.isgyermekek biztons6gos elhelyez6se 6s fehigyelete minden esetben
az utas /kiser o I feladata.

J6gkr6mrneI, fagyl'alttal, poharas vagy felbontott, nem vissz azdrhat6 rlobozos itallal az
aut6buszra fel sz6llni, il I etve utazni nem szab ad.

H6tizs6kkal kozleked6 utasoknak - a tobbi utasra val6 tekintettel - azaut6truszon ahi$izsikot
k6zben kell sz6llitaniuk.

J6gkorcsol ya c sak csomagolt iill apotb an, il I etve t6sk6b an sz6llithat6.
Tilos az atrt6buszban gdrkorcsoly6zni, gdrdeszk6zni, a jdrmii ablakrin kihajolni, vagy
targyakat ki-, illetvebeadni, ki-, vagy bedobni. Tiios tov6bia u, aut6buszr-6llom6sokon, --L
dohhnyzdsra kijelolt helyek kiv6tel6vel - az autobusz-megfll6helyeken es az aut6buszokban
doh6nyozni.

Az aut6busztezetl figyelmezteto hang- (cseng6) 6s/vagy fdnyjelz6ss el jelzi az ajt6/W
ztttbdfxtnak megkezddsr6t. A figyelmeztettS jelzds mrikctddsbe ldpdsekor a t!- es felszdll6st
halad6ktalanul be kell tejezni a jelzds idotartama alatt a le-6s f'e1sz6ll6st megkezdeni nem
szabad es az ajto csuk6d6sdt akadillyozni tilos.
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Sem 6116 helyzet6ben, sem az aut6bus z halad,ttsakor az ajtajdnak t6ma.szkocln i, az qtok
nyit6s6hoz 6s zAthsithoz srziiks6ges teriileten tartozkodni, vagy a nyit6st 6s z;rgstbrlrmely rn6sm6don akadiiyozni nem :szabad,.

Az utast6r kozponti vllilgithsilt az autobuszvezeto - ha az of a yezetesben zavarja - lakott
tenileten kiviil kikapcsolhatj a.

Az utas a szem6lyszttllitits sor6n nem zavarhatja a kozlekect6s biztonsltgirt, - kiilonrjsen
vezetes kcizben az aut6buszvezeto figyelmdnek pi. besz6lgetdssel, informrici6kerdssel tcirtdno
elvondsdval - tovribb6 netn zavarhatji azutast6rsai kdnyehn6t 6s nyugalmdl, kriteles meg6vni
az aut6btsz 6s egy6b utas kiszolg6l6 l6tesitm6nyek, ut itu, thjdkoztatlbereridez6sek 6ps6g6t.
Az utasnak a lesz6ll6si szdnddkht a megrlll6helyhez val6 krjzeledeskor az erre szolg6l6
lesziiltsjelzo hasznfiathval, annak tizemk6ptelensdge esetdn az aut6buLs zvezetbvel val6
sz6beli kozl6s ritj6n kell je>leznie.

Az aut6buszr6l torldno leszdll6s csak az igdnybe vett jirat menetrendjdben megh attrozott
aut6busz-meg6ll6he1y tihl|val kijelolt aut6busz-m"gallotr"tyen tort6rLliet. Lesz6ll6sra
els6sorban a h6ts6 ajt6katkell ig6nybe venni.

Azutas avfg|llomSson az:" aut6buszt koteles elhagyni.
A v6g6llom6son amr:nnyiben az aut6buszvezet6 is az aut6buszon tart6zkodik
enged''lyezheti, hogy az utasok az art6buszban tartozkodjanak az uj jhrat indul6s6ig. Ebben
az esetben az utas figyelemmel a menetjegy drv6nyess6gdre az uj j-6iat megkezddse elott rij
menetj egyet kciteles 6rv6nyesiteni.

Ha az aut'6buszj6rat induldsi idej6re, vagy ha a koz<ilt tart6zkod6si ido leteltd ve1 az utas nemjelentkezett, a lemaraddsb6l, tov6bb6 a lesziilim sziind6k jelz6s6nek elmulaszt6s6b6l
szfttmaz6kmdrt a Kisalftlld Vol6n Zrt. (atov6bbiakban: Szolg6ltat6) nem feltdos.
Az aut6buszon 6szlelt rendkivrili esem6nyt (utas rosszulldte, tuzeset, baleset, stb.) a
v6szcsengo megnyomiisiival 6s/vagy hangos ki6lt6ssal kell az utasoknak a:z aut6bus zvezeto
tudomSs6ra hozni.

Az aut6busz rendkiviili (meg6ll6helyen kiviili) meg6ll6sa eset6n az uta.soknak csak az
aut6buszvezeto engeddlydvel szfuad.leszdllniuk

A szem6lysz6llit6s megtagadhat6, illetve az utazhsb6lkizhrhato az ittas,vagy b6dult szem6ly,
aki tnagatarthsdval, vagy 6llapot6val a krjzlekedds biztonshght veszllyezteti, af<r botr6nyosan
viselkedik, akinek ruhfr-i:.J.a olyan m6rt6kben szennyezett, hogy mfi ruhtnatilban ]lletve az
aut6buszban kdrt okozhat, aki higi6n6s, vagy m6s okb6l utast6isai terh6re van, tov6bb 6 al<t az
utazdsi felt6teleket nem tartja meg.

A szemdlysz|llitits bdrmely aut6busz-meg6tl6helyen megtagadhat6, de az, utaz(sbol valo
kizar 6s csak lakott teriileten 16v6 aut6busz-meg61l 6helyen tortennet.
A 14' 6let6vdt be nem toltd.ft, kisdr6 n6lkiil utaz6 kiskortkizilrolag azutaz1s rnegkezd6s e - az
aut6buszjriratnak a felsz6ll6helyr6l tortdn6 elindul6sa - elott zhrhat6ki azutaz..6siol.
Azutazdsbanfeftozl beteg nem vehet r6szt.

A Szolgdltat6 6s az ALLIANZ Hungfrta Biztosit6 Zrt. kozott ldtrejdtt szerzld,es aIapj6n, az
aut6buszjAratokon utaz6 valamennyi utas baleset- 6s poggyhszbiztosit6ssal rendelkezik.

KEZIPOGGYASZ NS CSONNAGSZALLiTAS :
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Kdzipoggy6sznak minostil az egy szemdly 6ltal kcinn.ven hordozhat6, 10 Jkg-n6l nem nagyobb
tomegti ds egyik irrinyban sem terjedelmes tdrgy, ameiyet azutas az aut6buszba magaval visz.
A fogyatdkkal dlo, vagy cscikkent mozgiiskdpessdgii szemdly kerekesszdkdt ds egy6b mozg6st
segft6 eszkdzer minden esetben klzipoggyitsznak iell tekinteni.
A kezipoggy6szon kivril egy utas legfelj ebb 2 db, az aut6busz utasterdben elhelyezheto olyan
csomagot sz'llithat dijmentesen, amelynek darabonk6nti trimege a 20, kg-ot, terfogata a1 00x5 0x5 0 cm m6retha tfu okat nern haladh atj a meg.
K'zipoggyilszkent, csomagk6nt nem szfllithato thrgyak koreL a 21312012. (vII. 30.) Korm.
rendelet 15. $-a tartalntazza.

17 vtas kezipoggyftsziit, csomaget * ha azt nem a kezdben, vagy az ol6tren tartja - fgy kell
elhelyeznie, hogy a tobbi utas k6nyelm6t, testi 6ps6g6t ne zavaqa, az aut6bus zban kirt ne
okozzon.

A k6zipoggyisz es a ciiomag orzlse az utas felad,ata.
A k'zipoggyiszban,ds a csomagban bekovetkezett, valamint a kezipogpgyfusz, csomag 6ltal
harmadik szem6llmek rkozott kfulrt a szolg6ltat6 a ptk. vonatkoz6 ,riaai,uiszerint f-elel6s.

EL6 Ar,r,arox SZ AI,LiTAs,t :
Az aut6buszban e\(i 6llat olyan zirt sziilitoeszkcizben sziillithxo,amely ak.ezipoggyasz srily6t
ds m6retdt nem haladja meg, tovdbbd biztositja, hogy az 616 6ltat az utazfn sor6n nem
szabadul kr, az utasok ruhdzata,kezipoggyfittalcsomagJivagy a jfrmri nenL szennyezodik be.
A kutya z\rt sz|llit6eszkijz n6l1cii1, porhzonvezetve 6s sz6jkos6mal ell6tva is sz6llithat6,
Az aut6buszban utasonkdnt csak egy kutya sz6llithat6. Az aut6buszon tobb kutya is szdllithat6
6s ebben az esetben aktttyitt szfilito utasok felelosek azert,hogy az 6llato\:egymast, illetve a
tdbbi utast ne zavafitk, vagy veszelyeztess6k, a j6rmriben krirt ne okozzanaJ<.
Az utasnak rendelkeznie kell a kutya olt6si bizonyitvfnyflal es art az au1.6bus zxezero, vagy
az ellenlr k6rds6re fel ketrl mutatni.

A segitS kutya kikdpzrisdnek, vizsgtntat6sanak ds alkalmazhat6sagiinak szabfiyair6l s2616
miniszteri rendelet szeri.nti segito kutya sz6jkos6r ndlkill is sz6llithatir. A segftd kutya
kik6pzetts6g6t (vizsgqtt) a himjdn elhelyezett log6val vagy a vizsg6r6l ki6llitott
tanrisitvdnnyal kell i gazolni.

Az aut6buszbabevitt el66llatra az iilatotfelviv6 utas koteles feltigyelni.
Az utazhsb6l kizathato 'az:, elo Sllat ds az eI6 illlatot szfilito szemdly, ha az eIiJ filat azutasokat
magataft6siwal zavarja, vagy sziimukra kdnyelmetlensdget okoz. A segito kutya az utazfisbol
csak akkor zdthato ki, haL az aut6buszon tutSzkod6k testi dps6g6t veizdlyezteto magatart6st
tanrisit.

Az e\S|llatban bekdvetkezett kardft, valamint az 6l6aIlat filtal harmadik sz:emdlynek okozott
k6rdrt a szolgfitat6 a Ptk. vonatkoz6 szabfiyai szerint felelos.
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A menetrendtervezet tartalmi kiivetelm6nyei

1 .

2.

3 .

4.

5"

6.

d6- ds befejez6 vdg6llom6s feltiintet6se az
,s kdzbeeso meg6ll6(k) feltiintetdsdvel).
l6k megnevezlse,

elt6r6sek ferttintet6s6vel, 
forgalom befolydsol6s6t6l ftiggd id6szaki

az egyes jriratok kozlekeddsi idopondai jellemz<i forgalmi idoszakonkdnt (tanitdsi
idoszakon beliil, illetve tanit6si sztinetben munkanap, szabadnap, piheno 6s
iinnepnap, to vrlbb ri rendkivrili alkalmak es et6n),

a viszonylatok jellemzo forgalmi idciszakaiban'kdzlekedtetni kiv6nt j6rmritfpus (a
mozgiiskorlltozottakfiazdsi lehetds6g6t biztosit6 tipusok kulcin felttintetdsdvel;,

a menetrendtervezet indokl6sa, a tewezett villtoztatdsok aliltitmaszthsa a
helyzetertekeldssel, 

?z utasforgalmi felm6r6sek eredm6nyeivel, illetve a
m enetrendv 6lta z is v hrhato h at6s ainak b emut at6s a,

a helyi menetjeggyel, bdrlettel helyi utazdsra igdnybe veheto helykiizi juatokt6teles
felsoroliisa,

minimrilis menetrend viitoztatt'si javaslat esetdn elegendo csak a v6ltoztatrisokat
felsorolni.
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rlg6ltat6si szerzodes, vag./ meghatdrozott
56ltat6 kciteles belso sz6mvite:ldben elkrildnitett
iltatiisi szerzodeshez, illefve, k<izszolg6ltat6si
fon6sokr6l. A nyilv6ntartilst rigy kell vezetni,

hogy az egyes t6telek drintett tevdkenys6 ghez va16 hozzdrend,eldsdnek m6,Jsiere egy6rtelmri
legyen' Kozpenzek - notmativ- 6s onkonn tnyzati t6mogat6s - felhaszn 6,l6silal miikcjdd
tertileten nem engedhet6 meg sem a bev6telek, sem a iriforclitasok 6tcsoportosit6sa m6s
tev6kenys6gekhez.

gy kell meghatitrozni, hogy atrb6l egydrtelmrien
re eso bev6telek ds kciltsdgek ;m6rtdke, 6s az igy
a tirrsashg rissz tev6kenys6g(ln beltil az adott
folytonoss6ganak elvdbol kiindulva a vetitdsi

alapokat hosszri titvta e16r'e kell meghat6rozni, el'kenilve Jzzel az6venk6nti m6dosit6sokat ds
b izto sitani az 6v ek ko zotti o s szeh as onlit6s r eheto sdg6t.
Minden bev6telt 6s koltsdget fel kell osztani krizvetleni.il a fehnenil6s hely6re, m6sodsorban a
kcizvetlenril fel nem osztott kolts6geket a legink6bb me$tatitrozo vetitesi alapok alapj;n
sztiks 69 e s ftto sfiani a me gfel el o kdltsd ghelyekre.

A megrendelo a szolgfil:,atoval csak a kdzszolgilltattsi szerzoddsben megrendelt szolgl,ltatis
tekintetdben ill szerzoddses kapcsolatban, u *.gr"r, delo szerzoddsben ieghatinozott adat-
betekint6si joga a szerz:,odes alapjin teh6t csak a szerzodessel drintett \tozszolgiitatdssal
kapcsolatban felmenilt gazd6lkod6si adatokra terjed ki. A vonatkoz6 tcirv6nyek nem
biztosftanak tdrvdnyi felhatalmaz6st a megrendelo szfunfra a t6rsas6g egyeb gazdrilkodasi
tevdkenysdgdvel osszefiiggdsben felmertilo gazd6lkoddsi adatokba trirtr5no betekint6sre
(torv6nyi rendelkez6s csal< a szolgfitat6 szdmviteli elktilonit6si kcjtelezettri6g6re te{ed ki),
amely sziiksdges lenne armak ellenorzdsdhez, hogy a szolg6ltat6 a sz6mvitili elkrildnit6si
kdtelezettsdg telj esitds6nek ellenorzdsdre terj ed ki.
Ez azonban nem korl6tozza a vonatkoz6 jogszabSlyokban es ak6zszolg6ltat6si szerzdd6sben
elSirt kotelezetts6gek teljesitdsdt, amelyre az atdbbi eljilr6srendben keriilhet sor:

az egyes bevetelek 6s kolts6gek egyes tev6kenys6gek kozotti megoszt6s6n ak szabilyai
a tarsas6g belso sziimviteli szab6lyzatalbolkorl6toiS.s ndlkiil megismerhetoek;
az ellen6rzds lefolytat6sahoz sziiksdges egy6b gazdillkoddsi tevdkenysdggel
kapcsolatos adatok megismer6sdre a szolg6ltit6 cjnk6nt betekint(lst biztosithat a
krinyveibe;
amennyiben a szoTgiltat6 az egy6b tevdkenys6ghez kapcsol6d6 gazd,hlkod,fusi adataiba
onkdnt betekint6st netn enged, a szolgilltit6 nyilatko zattetilre jogosult vezet1
tiszts6gvisel6je, vagy a szdmviteli renddrt felel6s vezetoje btintetc,jogi felel6ssdge
mellett nyilatkozik arr6l, hogy a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatoi ellen6rzds
lefolytat6s6hoz sziiks6ges, az egy6b tev6kenyseghez kapcsol6dO aOat nem s6rti a
vonatkoz6 jogszzrbflyokban, illetve a megrendel6vel fennrill6 kozszolgilltatfusi
szerzoddsben r<igzitett eloirdsokat.

A Megrendel6 elv6rja, hogy a bev6telek 6s kciltsdgek 6ves beszdmol6ban tcirt6n6 eredmdny
elszSmoliisa sordn biztosftva legyen a kcivetkez6 rendszerben feldpitett ad"atsz<>lg6ltat6s:

Bev6telek

o menetdij-bev6telek (utasok 6ltal fizetett menetjegyek 6s b6rletek bev6tele),
' fogyaszt6i 6rkiegdrszitls (az 6llam 6ltalfizetettfogyaszt6i 6rkieg6szit6s),
o p6tdij bev6telek,
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t egy6b k6zleke.d6si bev6telek (rekl6m tev6kenysegbol sz6rrn azo, karesemdnyek miatti
bev6telek, stb.),

o t6mogatdsok (normativ 6s onkonniinyzati).

Kolts6gek. (kclzvetlen kolts6gek, tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kozvetett kolts6gek,
trirsas6gi 6ltaldnos kolts6gek.

o Kozvetlen kolts6gek

A kdzvetlen kolts6gek a szemdlyszilllitfs ell6t6sdban rdszt vev6 j6rmiivek tizemeltetds6hez
krizvetleniil kiitSdnek;

= tizemeltetds kdzvetlen szemdlyi jellegri koltsdge (a j6rmrivezetok berkolts6ge,
b 6rj 6ru1 6kok, b 6ren kivrili j uttatrisok k<i lts 6ge),

= iizemeltet6s kdzvetlen anyagkdltsdge (tizemanyag, kendanyag, motorolaj,
gumikrilts6 g, egy6b anyagkolts6g),

= tizemeltetds egy6b krizvetlen kolts6ge (kotelez6 gdpjhrmu felel6ss6gb iilosit1s,
utasbiztosit6r;, gepjarmii vizsgintatds, vagyonvddehl szolgtitaths, lnnov6ci6s
j 6rul6k, formaruha, munkaruha, v6d6ruha, egy6b),

= k<izvetlen karbantartdsi kolts6g (karbantartds kcizvetlen szem6lyi -, anyag, egy6b 6s
harmadikf 616ltalv5gzettkarbantartilskolts6ge),

: infrastrukturahaszniiat koltsdge (l6tesitm6nyek b6rleti 6s ferurtartasi krilts6gei),
= a j6rmrire 6s tartozdkaira vonatkoz6 eszkdzp6tl6s, frnanszirozds k6lts6ge

(amortiz6ci6, hitel, lizing, b6rlet stb. kolts6gei),
: alv iilalkozdsba kiadott szemlly szfilit6si tev6kenys6g k6lts6ge.

r Kcizvetettkciltsdgek

= Forgalmi. ah.al6nos koltsdgek (forgalomvezetds, menetrendk6szitds, operativ
forgalornirhnyrths, fiasthjekoztaths, :utazhsi igazolvr6ny6rt6kesit6s, elsz6moltutar,
forgalomellen6rzds, egy6b),

: Mtiszaki dltalanos kdltsdgek (tizemvezetds, anyagb eszerz6s, raktfrozits, egy6b
mriszaki k6ltsdgek),

trlrsas6gi 6ltal6nos koltsdgek ar6nyos r6sze (konyve16s, a b&sztmfejt6s, a pdnzti gyr r6szleg, a
kontrolling, a kdnywizsg6lat, a jogr csoport 6s azigyvezet6s kotts6gei).
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