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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata 

székhely:  1092 Budapest, Bakáts tér 14.   
adószám:  15735722-2-43 
Fenntartó azonosító: 30129586 
PIR szám: 735726 
képviseletében: Baranyi Krisztina polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 

 
másrészről a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840 
adószám: 23028966-4-44 
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ):  17781372-5-44 

TAO csoportazonosító szám:  17100061-6-44 
képviseletében: Fajcsák Lajos, mobilitásmenedzsment igazgató  
 és Susuk Róbert Márton, szolgáltatásmenedzsment vezető 

mint közlekedésszervező (a továbbiakban: „Közlekedésszervező”), 
(Közlekedésszervező és Megrendelő, a továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön a „Fél”) között alulírott 
helyen és időpontban az alábbiak szerint: 
 
 
1. ELŐZMÉNY 

 

A) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése szerint 
Budapest Fővárosi Önkormányzatának (a továbbiakban: „Önkormányzat”) kiemelt feladata – többek között 
– a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése. 

 
B) Az Önkormányzat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendeletben (a továbbiakban: „Kijelölő rendelet”) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény (a továbbiakban: „Személyszállítási tv.”), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, 
továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján feladatainak - Kijelölő rendeletben 
meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK Zrt-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. A BKK 
Zrt. az Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására 
létrehozott gazdasági társaság. 
 
C) A Kijelölő Rendelet 5. § (1) bekezdés 23. pontja, valamint az Önkormányzat és a BKK Zrt. között 2016. április 
1-jei hatállyal létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (a továbbiakban: 
„Keretmegállapodás”) alapján a BKK Zrt. mint közlekedésszervező feladata többek között a személyszállítási 
közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a köz számára legkevésbé 
költséges szolgáltatást kínáló szolgáltató kiválasztása a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokban, valamint 
az Európai Unió mindenkori rendeleteiben és hazai ágazati törvényekben meghatározott eljárások 
alkalmazásával; a szolgáltatók személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő 
megbízása, tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése, a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, a 
helyi személyszállítási közszolgáltatások közszolgáltatási szerződés szerinti ellentételezése; a szolgáltatók 
személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek, valamint fejlesztésnek nem minősülő 
beruházási tevékenységeinek összehangolása, koordinálása, stb. A közlekedésszervező a Kijelölő 



Rendeletben foglalt feladatain túl további önként vállalt feladatokat is elláthat, megállapodásokat köthet, 
amennyiben azok Budapest közlekedési rendszerének fejlesztését, Budapest környezeti és közlekedési 
célkitűzéseinek teljesülését, a szolgáltatási színvonal javulását célozzák. Ezen feladatok ellátása a 
Közlekedésszervező forrásigényét nem növelheti. 
 
D) Felek előzetes megállapodása alapján a Megrendelőnek érdeke fűződik a „281 Ferenc-busz” autóbusz 
viszonylat vonalának közlekedtetéséhez, amelyet a Közlekedésszervező a jelen Szerződés hatálya alatt az C) 
pont szerint önként vállalt feladatai sorában szolgáltatásként látja el. 
 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő és a BKV Zrt. között létrejött, 281-es viszonylatra vonatkozó, 1312/430/2008. 
számú Szolgáltatási Szerződés, melybe szolgáltatói pozíciójába jogutódként – a 2012. április 27-ei 
Tájékoztatásnak megfelelően – 2012. május 1. napjától a Közlekedésszervező lépett (a továbbiakban: 
Előzményszerződés) jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik.  
 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Jelen Szerződés keretében a Közlekedésszervező által nyújtott és a 281 autóbusz viszonylathoz 
kapcsolódó közösségi közlekedési szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) részletei (így 
különösen menetrend, Szolgáltatás időtartama, útvonal) jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 1. számú mellékletben kerül meghatározásra. 

 

2.2. Megrendelő jelen Szerződés alapján vállalja, hogy a 2.1. pont szerinti Szolgáltatásért szolgáltatási díjat 
fizet (a továbbiakban: „Szolgáltatási díj”). 

 
2.3. Átmeneti rendelkezések: 

 
2.3.1.  Az M3 metrópótlás kerületet érintő vonatkozásaival kapcsolatban Felek jelen Szerződés 

hatálybalépését megelőzően külön egyeztetéseket kezdeményeztek egymással. Az egyeztetés 
során – a Vágóhíd utcai óvoda jobb kiszolgálása érdekében – Felek megállapodtak, hogy az 
Előzményszerződés szerinti, valamint jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített 281-es 
járat útvonalát ideiglenesen módosítják a Vágóhíd utca felé, továbbá abban, hogy a reggeli 
időszakban a Közlekedésszervező a jelen Szerződés 1. számú mellékletében foglaltakhoz képest 
egy többletindulást biztosít a Haller utca/ Mester utca csomóponttól a Vágóhíd utcán át az Üllői 
út nyomvonaláig (281-es csonkamenetként). 

 
2.3.2.  Felek rögzítik, hogy a 2.3.1. pont szerinti Megrendelői igény alapján: 
 

Fehér Holló utca megállóhely a Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv templom 
(Vágóhíd utca 15. szám) előtt. Az önkormányzati igény alapján – az óvoda megközelítését 
segítve – a Vágóhíd utcában a Fehér Holló utca kereszteződésénél szükséges új megállóhelyet 
kiépíteni, amelynek kiépítését a Megrendelő vállalja.  

 
2.3.3.  A 281-es autóbusz módosított útvonalát a Vágóhíd utcában és az új megállóhelyek 

elhelyezkedését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

2.3.4. A jelen Szerződés szerinti 281-es járat útvonalmódosítását és többlet járat indítását az M3-as 
metró nyári, a déli szakaszra is kiterjesztett pótlási ütemének végeztével, 2022. augusztus 15. 
napjától vezeti be Közlekedésszervező, ezt a módosítást Megrendelő az M3 metró felújításának 
végéig, tervezetten 2023. tavaszig kéri biztosítani.  
 

2.3.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás átmeneti módosításának feltétele a szolgáltatással 
kapcsolatos infrastruktúra-feltételek teljesülése, erre tekintettel Közlekedésszervező kizárólag 



abban az esetben köteles az átmeneti időszakra vonatkozóan a 2.3.1. pontban foglalt 
többletszolgáltatásokat biztosítani, amennyiben Megrendelő a 2.3.2. pont szerinti új 
megállóhely kiépítését elvégzi. 

 
2.3.6. Felek rögzítik, hogy Közlekedésszervező jelen átmeneti rendelkezésekben rögzített 

többletszolgáltatásokért a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatási díjon felül többletköltséget 
nem számít fel Megrendelő részére. 

 
3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

Jelen Szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. 
 

4. SZOLGÁLTATÁS ELLENTÉTELEZÉSÉNEK A MÓDJA ÉS MÉRTÉKE, A FIZETÉSI FELTÉTELEK 

4.1. A Szolgáltatás ellátásáért fizetendő 2022. évre vonatkozó szolgáltatási díj (254 munkanap, napi 11 
forduló, fordulónként 8.352 Ft + ÁFA) összesen 23.336.340,- Ft + ÁFA, azaz huszonhárommillió-
háromszázharminchatezer-háromszáznegyven Forint és általános forgalmi adó (akként, hogy Megrendelő 
havonta 1.944.695,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-kilencszáznegyvennégyezer-hatszázkilencvenöt Forint és 
általános forgalmi adó összeget fizet havonként). 
 
4.2. Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltatási díj kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik. 
 
4.3. Megrendelő a Szolgáltatási díjat havonta egyenlő összegben fizeti meg a Szolgáltatónak a 4.1. pontban 
foglaltak szerint. A Szolgáltató a Szolgáltatási díjat havonta a tárgyhót követő hónap 8. napjáig számlát állít 
ki, a számlán feltüntetésre kerül a Szerződés száma, az elszámolt időszak, a teljesítés jogcíme, a fizetendő díj 
összege, amelyet megküld a Megrendelő részére. A Megrendelő a jelen pontban meghatározottak szerint a 
Szolgáltatási díjat a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a BKK - a 
számlán megjelölt bankszámlájára - átutalni. 
 
4.4. A BKK Zrt. a számlát az alábbi számlázási címre köteles benyújtani: Név: Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Cím: Budapest,1092 Bakáts tér 14. 
Papír alapú számla benyújtásának postázási címe:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Cím: Budapest,1092 Bakáts tér 14. 

 
 
4.5. A Megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. §-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. 
 
4.6. Amennyiben Megrendelő az esedékesség időpontjában fizetési kötelezettségét sem a Szerződés 4.3. 
pontjában, sem a Közlekedésszervező írásbeli felszólítását követő 30 naptári napon belül nem teljesíti, úgy a 
Közlekedésszervező a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Megrendelőnek a Szolgáltatási díj fizetési 
kötelezettség fennáll a nem kiegyenlített számlára vonatkozó időpont és jelen Szerződés megszűnése közötti 
időszakra is, abban az esetben, ha a Szolgáltató egyébként eleget tesz jelen Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek. 
 
4.7. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási díj összege 2023. évtől évente, január 1-jei hatállyal – 
amennyiben a Szolgáltatás tartalma, feltételei, paraméterei nem változnak oly módon, amely jelen Szerződés 
módosítását szükségessé teszi – a KSH által kiadott, tárgyévet megelőző év januártól decemberig terjedő 
időszakára számított fogyasztói árindex mértékével módosul. A meghatározott éves Szolgáltatási díj minden 
év január 1. napjától december 31. napjáig érvényes.  
 
 
 



5. FELEK MEGÁLLAPODÁSAI 

5.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből származó bárminemű követeléseik külön erre vonatkozó 
megállapodás hiányában nem összevezethetőek más jogalapból származó követeléseikkel. 
 
5.2. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás teljesíthetősége érdekében:  

A) gondoskodik a Szolgáltatással összefüggésben a tulajdonában és fenntartásában lévő útvonalak és 

megállóhelyek (végállomások) folyamatos, zavartalan használhatóságáról, ezen úthálózat 

folyamatos tisztításáról, síkosság- és hómentesítéséről, stb. 

 

5.3. Közlekedésszervező a Szolgáltatás részeként vállalja: 

A) az autóbuszjárat 1. sz melléklet szerinti megállóhelyeit érintő közlekedtetését, állandó forgalmi 

felügyelet mellett; 

B) utastájékoztatási tevékenység ellátását. 

 

5.4. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltatás objektív akadály miatt, az akadály által 

indokolt mértékben, de legfeljebb 24 órát meg nem haladó időtartamra ellehetetlenül vagy módosul (pl. 

útlezárás, baleset, rendkívüli időjárási viszonyok), a Szolgáltatási díj nem kerül módosításra. Amennyiben 

a Szolgáltatás bármely okból 24 (huszonnégy) órát meghaladó időtartamra ellehetetlenül vagy jelentősen 

csökken, Közlekedésszervező a Szolgáltatásért fizetendő Szolgáltatási díjnak a kimaradással időarányos 

részét köteles a számlázásnál levonni. A Közlekedésszervező köteles minden tőle elvárhatót megtenni a 

Szerződésben foglalt Szolgáltatás biztosítása érdekében. 

 

5.5. A Megrendelő részéről írásban bejelentett forgalmi változási igényeket szerződésmódosítással a 

Közlekedésszervező rugalmasan kezeli. Megegyezés esetén a változásokat, a megegyezés mindkét fél 

általi aláírását követő hónap első napjától tudja a Közlekedésszervező bevezetni, azzal, ha az igény a 

megegyezést megelőző második hónap végéig megérkezik. 

 
5.6. A Közlekedésszervező az időszakosan megnövekvő utasforgalom közlekedésének zavartalan 

lebonyolítása érdekében az érintett járatokat megrendelés szerint sűríti. Ez esetben a módosított 

közlekedést és a Szolgáltatási díjat a Megrendelő és a Közlekedésszervező külön megállapodásban rögzíti.  

 

5.7. A Szerződésben rögzített indoklástól a Közlekedésszervező minden év december 24. napján (karácsony 

esti korábbi üzemzárásra tekintettel) eltérhet. 

 

5.8. Felek rögzítik, hogy a menetrend módosulása miatti, a Szerződés 1. számú mellékletében szereplő első 

és utolsó indulási időpontoktól való, 15 (tizenöt) percet meg nem haladó eltérés a Szerződés 1. sz. 

módosítása nélkül is megvalósulhat a meglévő közlekedési rendszer fenntartásával, a Megrendelő 

kapcsolattartójával történő előzetes egyeztetés mellett. 

 

5.9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő autóbuszjáraton Közlekedésszervező 

egységes, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Közlekedésszervező között létrejött, Preambulumban 

hivatkozott Keretmegállapodás mellékletében megállapított mindenkori díjszabása érvényes, amelyre 

tekintettel a járaton az utasok a mindenkori díjszabásnak megfelelő, érvényes jeggyel vagy bérlettel 

utazhatnak. Ezt Közlekedésszervező az általa rendszeresített módokon ellenőrizheti. 

 



5.10. Felek kölcsönös megállapodása alapján a Megrendelő bármikor jogosult a Szolgáltatás módját, 

mértékét, milyenségét ellenőrizni. Ennek elősegítése érdekében a Közlekedésszervező a Szolgáltatási 

díjról kiállított számlához a havi teljesítésekről – késések, kimaradások – készült kimutatást mellékeli. 

 

6. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Jelen Szerződés módosítását bármely Fél írásban kezdeményezheti, az csak a Felek közös megegyezésével, 
írásban történhet. 
 

7. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél jogosult jelen Szerződést legalább 3 hónapos 
felmondási idővel – indoklás nélkül – egyoldalú írásbeli nyilatkozatban felmondani.  
 
7.2. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 
 
8. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS 
8.1. Közlekedésszervező a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő részére küldött írásbeli 
értesítéssel jogosult a Szerződést indokolással, azonnali hatállyal felmondani (Rendkívüli felmondás).  
A Közlekedésszervezőt a Megrendelő súlyos szerződésszegésére alapozott azonnali hatályú felmondása 
esetén semmilyen további jogkövetkezmény, így különösen a Megrendelőnek a felmondással 
összefüggésben felmerült indokolt és igazolt kárainak és költségeinek megtérítésére való kötelezettség nem 
terheli. 
A Szerződés alkalmazásában a Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha 

a) ha 45 (negyvenöt) napot meghaladó fizetési késedelembe esett 
b) Megrendelő végelszámolási eljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul, és 

Közlekedésszervező utasítása ellenére Megrendelő nem tud a Közlekedésszervező számára 
megfelelő biztosítékot adni; 

c) Megrendelő a Közlekedésszervező jó hírnevét sértő tevékenységet végez; 
d)  Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését megszegi, vagy a Szerződésben előírt bármely 

kötelezettségének nem tesz eleget és a Közlekedésszervező erre vonatkozó írásbeli felszólítását 
követő 8 (nyolc) napon belül a szerződésszegést nem orvosolja, vagy a kötelezettségét nem 
teljesíti. 

8.2. Megrendelő a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal kizárólag akkor mondhatja fel – 
a Közlekedésszervező részére küldött írásbeli, indokolt értesítéssel – ha: 
Közlekedésszervező a Szerződésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget és a Megrendelő erre 
vonatkozó írásbeli felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül a szerződésszegést nem orvosolja, vagy a 
kötelezettségét nem teljesíti. 
 
8.3. Abban az esetben, ha a Szerződés bármilyen okból megszűnik, akkor a Szerződő felek kötelesek a 
Szerződés megszűnéséig a nyújtott szolgáltatások, illetőleg azokról kiállított számlák alapján egymással 
időarányosan elszámolni a Szerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül. 
  



9. KÖTBÉR 
9.1. Felek szerződésszegés esetére a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében kötbérfizetési 
kötelezettségben állapodnak meg az alábbiak szerint: 

a) Amennyiben a Szerződés 1. számú mellékletében a Közlekedésszervező által megadott indítási 
időktől való eltérés a 15 percet nem haladja meg, a teljesítés megfelelőnek minősül. 

b) Amennyiben a megadott indítási időktől való eltérés 15 perc és 30 perc közötti, úgy a teljesítés 
késedelmesnek minősül és ekkor kötbérfizetési kötelezettség áll fenn. A kötbér mértéke a hibás 
teljesítési időszakra eső fordulók számával számolva a fordulónkénti szolgáltatási díj 50 %-a. 

c) Amennyiben az eltérés 30 percnél nagyobb, vagy a menet teljes mértékben kimarad, úgy a fordulók 
Szolgáltatási díját Megrendelő nem köteles megtéríteni.   

 
10. KAPCSOLATTARTÁS 
10.1. Felek az eredményes együttműködés elősegítése érdekében kapcsolattartó munkatársakat jelölnek ki. 
Megrendelő részéről: 

 ………………………………. 
Telefon: ………………………………. 
E-mail:  ………………………………. 

Közlekedésszervező részéről: 

 Simon Csaba, szerződéssel kapcsolatban 
Telefon: +36 70 390 3503 
E-mail:  csabatitusz.simon@bkk.hu; szolgaltatasmenedzsment@bkk.hu 

 Bánász Erzsébet, szerződéssel kapcsolatban 
Telefon: +36 70 671 7182 
E-mail:  erzsebet.banasz@bkk.hu 

 Közlekedésszervező szolgálatban lévő Fődiszpécsere (forgalomirányítási kérdésekkel kapcsolatban) 
Telefon:  +36-1/317-5166 
Fax:   +36-1/317-1127 (éjjel-nappal) 
E-mail:   bkkfodiszpecser@bkk.hu 

 
10.2. A kapcsolattartó személyek részére kell megküldeni valamennyi értesítést, nyilatkozatot, iratot, 
dokumentumot annak érdekében, hogy az a Felek között közöltnek legyen tekinthető.  
 
10.3. A Felek kapcsolattartói személyesen, telefonon, telefax és e-mail útján tartanak kapcsolatot, minden 
külön időbeli és formai megkötöttség nélkül. A Felek felhatalmazhatják a közvetlen kapcsolattartókat arra, hogy 
a szerződést érintő ügyekben rendszeresen egyeztessenek. A megadott kapcsolattartóik személyének vagy 
elérhetőségeinek bármilyen változását a másik Féllel haladéktalanul közölni kell. 
 
11. TITOKVÉDELMI ÉS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 
11.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései (a továbbiakban Info tv.) a jelen 
Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, a Közlekedésszervező adatkezelésére e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, 
a Szerződéssel, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott minden 
információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek 
által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos 
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az üzleti titok védelméről szóló 
2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban 
együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatja fel, és 
illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek megfelelően a Közlekedésszervező a Szerződés, 
valamint az annak teljesítése során létrejött tervek, dokumentumok, és Titok vonatkozásában 
kommunikációs tevékenységet nem folytathat. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály, illetve a 



Közlekedésszervező erre vonatkozó írásos hozzájárulása felmentést adhat. 
 
11.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben 
minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek 
hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. 
 
11.3. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a Felek 
kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése vagy 
megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik. 
 
11.4. A kapcsolattartó adatok kezeléséhez a Feleknek jogos gazdasági érdekük fűződik, ami abban nyilvánul 
meg, hogy a Szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a Felek egymással 
a kapcsolatot tartani tudják. 
 
11.5. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Közlekedésszervező általi személyes adatkezelésére 
vonatkozó, a Megrendelő rendelkezésre bocsátott, https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon a 
személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt, valamint a jelen 
Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival is ismerteti. 
 
12. VIS MAIOR 
12.1. Felek nem szerződésszerű teljesítése nem minősül szerződésszegésnek, ha a Fél késedelmes 
teljesítése, vagy a jelen Szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettség teljesítésének elmulasztása vis maior 
esemény következménye. Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Fél felelősségi 
körén, nem volt előre látható és elhárítható, továbbá nem vezethető vissza a szerződésszegő Fél hibájára, 
mulasztására, vagy gondatlanságára. Ha vis maior esemény következik be, a vis maior eseményt észlelő 
Félnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik Felet a kialakult vis maior eseményről, annak várható 
időtartamáról, illetve arról, hogy a vis maior esemény mennyiben befolyásolja a szerződésszerű teljesítést. 
Emiatt jelen Szerződés szerinti határidők meghosszabbodnak a vis maior időtartamával, amelyről a Felek 
írásban előzetesen egyeztetnek. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 
Ha a vis maior esemény harminc (30) napot meghaladó időtartamban áll fenn, a Felek jogosultak – 
mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – jelen Szerződéstől elállni. 
 
12.2. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a másik Fél vitatja – az arra hivatkozó Félnek 
hiteles módon igazolnia kell. 
 
13. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
13.1. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, úgy a Szerződés többi része 
továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, 
amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának. 
 
13.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton 
rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát. Felek megállapodnak abban, hogy az 
egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.”) szabályai szerint. 
 
13.3. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. Kijelentik 
továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy egyéb szervük vagy más 
harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen Szerződés aláírására és az abból eredő 
kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Szerződést képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata érvényes 
és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent számukra. 

https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/


 
13.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.), az egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak. 
 
13.5. A jelen Szerződés a Felek megállapodását tartalmazza. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a 
Szerződés ügyleti szándékukkal és megállapodásaikkal minden tekintetben megegyezik.  

 
A Szerződés 4 (négy) példányban, magyar nyelven készült, amelyből 2 (kettő) példány Közlekedésszervező,  
2 (kettő) példány Megrendelő példánya.  
Felek kijelentik, hogy a Szerződést és mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. 
 
 

A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI 
 
1. sz. melléklet: A Szerződés 2.1. pontjában rögzített autóbusz viszonylat közlekedésének pontos paraméterei 
 
 

Budapest, 2022. év ……..…… hó ………… nap Budapest, 2022. év …………… hó ……..….. nap 
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………………………………. 

 
 

………………………………. 
Baranyi Krisztina polgármester Fajcsák Lajos, 

mobilitásmenedzsment 
igazgató 

Susuk Róbert Márton, 
szolgáltatásmenedzsment 

vezető 
Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros 

Önkormányzata Megrendelő 
BKK Budapesti Közlekedési Központ  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Közlekedésszervező 

 
 
 …………………………………… 
  Romhányi Ildikó 
  Pénzügyi ellenjegyző  



1. számú melléklet 
 
 

A Szerződés 2.1. pontjában rögzített autóbusz viszonylat közlekedésének pontos paraméterei 
 
 
A 281-es autóbuszjárat alapmenetrendje (11 forduló/nap) 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
A Szerződés 2.1. pontjában rögzített átmeneti rendelkezések 
 
Az ideiglenes útvonal módosítás paraméterei és a hozzá tartozó új megállóhelyek 

 
 
 
281-es csonkamenet: 
 
Az átmeneti időszakban 2022. augusztus 15. napjától az M3 metró felújításának végéig, tervezetten 2023. 
tavaszig az alapmenetrenden felül egy többlet indulás történik a Haller utca/ Mester utca csomóponttól a 
Vágóhíd utcán át az Üllői út nyomvonaláig a reggeli időszakban.  


