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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

AUTÓBUSSZAL VÉGZETT HELYIMENETRENDSZERINTI 

AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÓJÁNAK 

KIVÁLASZTÁSA TÁRGYÁBAN 

 

2023. 

  

A Pályázati Kiírás a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23 §-a, 

valamint a 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján 

kerül közzétételre.  

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  

  

  

1) A pályázatot kiíró neve, telefonszáma, email címe:   

Bicske Város Önkormányzata (képviseli: Bálint Istvánné polgármester) 

2060 Bicske, Hősök tere 4. Tel.: 06-22-565-464, adószám: 15727048-2-07 

email cím: polgarmester@bicske.hu, jegyzo@bicske.hu 

 

2) Az eljárás tárgya:  

Bicske város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú 

menetrendszerinti személyszállítás feladatainak és az ahhoz kapcsolódó 

jegy- és bérletértékesítési feladatok ellátása. 

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való 

részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a 

Pályázati Kiírás tartalmazza. 

 

3) A szerződés meghatározása:  

Közszolgáltatási szerződés.  

  

4) A szerződés időtartama:  

2023. év január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartam.  

  

5) A teljesítés helye:  

Bicske város közigazgatási területe 

  

6) Alkalmassági követelmények: 

Pályázóknak a pályázat során az alkalmassági kritériumoknak történő 

megfelelésről nyilatkozni szükséges. 

 

Műszaki, szakmai feltételek 

A pályázati eljárásban pályázó abban az esetben minősül műszaki-szakmai 

szempontból alkalmasnak, ha 

a) rendelkezik a Pályázó nevére kiállított autóbuszos személyszállító 

engedéllyel, melybe a pályázat benyújtásakor be van jegyezve a helyi 

menetrendszerinti személyszállítási tevékenység üzemeltetésére való 

jogosultság (külföldi székhelyű cég esetén az ezzel egyenértékű engedély, 

közösségi engedély elfogadott). 
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b) rendelkezik egy közszolgáltatási szerződés keretében, 2019. év óta 

legalább három üzleti évben végzett közforgalmú menetrendszerinti helyi 

személyszállítási referenciával (jogelőd társaság által végzett referencia is 

elfogadott). 

c) a szolgáltatás ellátásához rendelkezik, a szolgáltatás zökkenőmentes 

ellátásához szükséges legalább egy forgalmi feladatot ellátó, és ezen felül 

legalább egy műszaki tartalék autóbusszal. 

A műszaki tartalék autóbuszok számát pályázó saját kockázatára 

tetszőlegesen növelheti, de egy műszaki tartalék autóbusz megjelölése 

mindenképpen szükséges. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében Szolgáltatónak 

alacsonypadlós vagy alacsony belépésű (legalább egy utasajtónál 

lépcsőmentes) kivitelű autóbuszt kell közlekedtetnie. A szolgáltatásba 

bevont autóbuszoknak teljesíteniük kell legalább az EURO II. 

környezetvédelmi besorolást. 

A benyújtott pályázatban bemutatott autóbuszok egy hónapnál hosszabb 

idejű átcsoportosítása, cseréje esetén a járműállományban bekövetkezett 

változásokat Szolgáltató köteles Megrendelő felé írásban jelezni a csere 

előtt 10 nappal. 

 

Igazolási mód: 

a) pályázó nevére kiállított autóbuszos személyszállítási engedély másolata, 

amely tartalmazza a helyi menetrendszerinti autóbuszos közlekedés 

fővállalkozóként történő munkavégzésre utaló bejegyzést. 

Amennyiben a konzorciumi partner, vagy alvállalkozó a személyszállítási 

alaptevékenységben is részt kíván venni, úgy ezen alkalmassági kritérium 

kapcsán elvártakat a pályázónak, konzorciumi partnerének, illetve 

alvállalkozójának önállóan is teljesítenie kell. 

Amennyiben a konzorciumi partner, vagy alvállalkozó a személyszállítási 

alaptevékenységben nem kíván részt venni, úgy ezen alkalmassági 

kritériumnak történő megfelelést a konzorciumi tagoknak, illetve 

alvállalkozóknak együttesen kell igazolniuk, tehát elegendő, ha közülük 

legalább egy megfelel ezen alkalmassági kritérium kapcsán elvártaknak. 

b) pályázó saját referencia nyilatkozata az általa bemutatni kívánt, 2019. év 

óta legalább három üzleti évben megfelelően teljesített egy közszolgáltatási 

szerződés keretében végzett helyi közforgalmú menetrendszerinti 

személyszállítási szolgáltatásról. A referenciában legalább a teljesítés 

lényegi elemeinek feltüntetése szükséges (közszolgáltatási szerződés 

tárgya, kapcsolattartó neve és elérhetősége, ellátott vonalak száma, indított 

éves járatdarabszám, menetrendszerinti éves kilométer, szolgáltatást végző 

járművek darabszáma, szolgáltatás árbevétele). 

A megfelelést konzorciumi tagoknak, illetve alvállalkozóknak együttesen 

kell igazolniuk, tehát elegendő, ha közülük legalább egy megfelel ezen 

alkalmassági kritérium kapcsán elvártaknak. 

d) forgalmi engedélyek másolata, melyeken pályázó üzembentartóként vagy 

tulajdonosként meg van jelölve. 
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A megfelelést konzorciumi tagoknak, illetve alvállalkozóknak együttesen 

kell igazolniuk, tehát elegendő, ha közülük legalább egy megfelel ezen 

alkalmassági kritérium kapcsán elvártaknak. 

Az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű kivitelről és a legalább EURO 

II. kategóriáról nyilatkoznia kell Pályázónak. 

 

Alkalmatlan a Pályázó, amennyiben: 

a) nem rendelkezik a Pályázó nevére kiállított, a 261/2011. (XII. 7.) Korm. 

rendeletben és a 1071/2009/EK rendeletben meghatározott közforgalmú 

menetrendszerinti személyszállításra szóló autóbuszos személyszállító 

engedéllyel, melybe a pályázat benyújtásakor be van jegyezve a helyi 

menetrendszerinti személyszállítási tevékenység üzemeltetésére való 

jogosultság, illetve külföldi székhelyű cég esetén az ezzel egyenértékű 

engedély, közösségi engedéllyel. 

b) nem rendelkezik közszolgáltatási szerződés keretében, 2019. év óta 

legalább három üzleti évben végzett, megfelelően teljesített, közforgalmú 

menetrendszerinti helyi személyszállítási referenciával. 

c) nem rendelkezik a szolgáltatás zökkenőmentes ellátásához szükséges 

legalább egy forgalmi feladatot ellátó, illetve ezen felül legalább egy 

műszaki tartalék autóbusszal, 

illetve, ha ezek nem alacsonypadlós vagy alacsony belépésű (legalább egy 

utasajtónál lépcsőmentes) kivitelű, illetve az autóbuszok legalább nem 

EURO II. környezetvédelmi besorolásúak. 

 

7) A pályázat nyelve:  

A pályázat és a pályáztatási eljárás cselekményeinek nyelve a magyar. 

Idegen (nem magyar) nyelven benyújtott pályázat esetén a hiteles magyar nyelvű 

fordítást a pályázathoz csatolni kell. 

 

8) Pályázaton való részvétel feltételei: 

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a 

személyszállítási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt autóbuszos 

személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli 

székhelyű szolgáltató a pályázaton részt vehet, ha székhely szerinti országban is 

biztosított a menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás külföldiek 

számára. 

A további feltételek a Pályázati Kiírásban foglaltak szerint. 

  

9) A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye: 

Határidő:  

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételt 

követő 61. nap 10.00 óra, amennyiben a megjelenést követő 61. nap munkaszüneti 

vagy ünnepnap, úgy az azt követő munkanap 10.00 óra. 

Módja 

Zárt borítékban postai úton. Borítékon a következőket kell feltüntetni: 

"Pályázat menetrendszerinti autóbusszal történő személyszállítási szolgáltatás 

ellátására. 

Bontási határidő előtt tilos felbontani.” 
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vagy 

Ügyfélkapun/Cégkapun keresztül a címzettnél Bicske Város Önkormányzatát 

kiválasztva (rövid név: BICSKEONK, KRID: 341914991) 

Hely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

10) A benyújtott pályázatok felbontásának helye, ideje:  

2060 Bicske, Hősök tere 4. 

A benyújtott pályázatok felbontásának ideje: Benyújtási határidőt követő 5 

munkanapon belül 

 

11) Hiánypótlási lehetőség:  

Pályáztató hiánypótlási lehetőséget kizárólag elektronikus úton, a 

hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőben, csak a köztartozás 

mentességről szóló igazolás, illetve az aláírási címpéldány/aláírás-minta 

tekintetében biztosít.  

Hiánypótlás határideje:   

A pályázatok felbontását követő 2. munkanap 10 óra.  

  

12) A benyújtott pályázatok elbírálásának módja:  

Az alkalmassági követelményeket teljesítő Pályázók közül Bicske Város 

Önkormányzata a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó Pályázóval köt 

szerződést. 

 

13) Ajánlati kötöttség  

Az ajánlati kötöttség a pályázati határidő lejártától kezdődik. Pályázó ettől 

az időponttól számított 90 napos időtartamban kötve van ajánlatához.  

 

14) Az eredményhirdetés időpontja:  

Legkésőbb a pályázatok bontását követő 15. napot követő képviselő-

testületi ülés időpontja. 

Pályáztató az eredményről a képviselő-testületi ülést követő 3 munkanapon 

belül tájékoztatja a pályázókat. 

  

15) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

Eredményhirdetést követően azonnal, előreláthatóan 2022. december 

hónapban. 

  

16) A szolgáltatás megkezdésének határnapja:  

2023. január 1.  

  

17) Kizáró okok:  

A pályázatban részt vehet az Európai Unió országaiban bejegyzett bármely cég, 

illetve ilyen cégek társulása (konzorciuma), amelyet szakismerete, 

teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, valamint megbízhatósága és pénzügyi 

helyzete alapján Kiíró az alábbiakban meghatározott szolgáltatások elvégzésére a 

Pályázati Kiírás feltételrendszere, beleértve a közszolgáltatási szerződés tervezet 

feltételrendszerét is, alkalmasnak tart. 
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Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az 

esetben vehet részt önállóan vagy konzorciumi tagként, ha országában is biztosított a 

menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. 

Konzorcium esetén a feltételnek minden tagra érvényesülni kell. 

A pályázatra alkalmasnak az Európai Parlament és Tanács 2009. október 21-i, a 

közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak 

megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

1071/2009/EK Rendelete (továbbiakban 1071/2009/EK Rendelet), valamint a díj 

ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás 

személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban 261/2011. 

(XII. 7.) Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései szerinti hármas 

követelményrendszernek megfelelően: jó hírnévvel, megfelelő pénzügyi helyzettel, 

továbbá a szükséges szakmai alkalmassággal rendelkező pályázó tekinthető, 

amennyiben rendelkeznek a személyszállítási törvényben és a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel. 

 

Pályázatból kizárásra kerül az a pályázó, konzorciumi tag vagy alvállalkozó, amely 

nem felel meg az alábbi feltételeknek: 

Az eljárásban nem lehet pályázó, alvállalkozó, konzorciumi tag, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 

folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt átlátható szervezetekre vonatkozó követelményeknek; 

d) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján nem minősül 

köztartozásmentes adózónak; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelmények megsértésével: 

− a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség 

elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 

közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban 

megállapított és munkaügyi bírósággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény 

szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

− külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az 

engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával 

összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási 

vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 

központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 

közrendvédelmi bírsággal sújtott szabálysértést követett el; 

f) akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (1) bekezdés alapján a bíróság 

jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha a pályázó tevékenységét 

bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
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g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke 

szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 

versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított, 

és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy 

ha a pályázó ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél 

nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;  

h) székhelye szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve vagy nem az Európai 

Unió valamely tagországában, vagy a nemzeti elbánást biztosító országban van 

bejegyezve; 

i) a szolgáltatás nyújtásához a székhelye szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

j) nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelet 3., 

valamint 5-8. cikkeiben, továbbá a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 9-12. §-aiban 

foglalt feltételeknek; 

k) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – szerződéses kötelezettségének 

megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; 

l) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést, vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett 

el, vagy korábbi – három évnél nem régebben vállalt – szerződés kötelezettségét 

súlyosan megszegte, 

m) a jelen pályázat során előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során 

hamis adatot szolgáltat, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. 

 

Igazolási mód: 

Fentieket a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatával tudja igazolni (lásd. 

„Nyilatkozat kizáró okokról” minta). Konzorcium esetén valamennyi tagnak külön-

külön nyilatkoznia kell a fenti feltételek fenn nem állásáról. Alvállalkozó esetén 

pályázó nyilatkozata elegendő, alvállalkozónak külön nyilatkozatot nem szükséges 

benyújtania. 

Az autóbuszos személyszállító engedély másolatát pályázó köteles benyújtani. 

A d) pont vonatkozásában elegendő nullás NAV igazolás benyújtása, amennyiben 

pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban. 

Pályázónak elsősorban a Pályázati Kiíráshoz csatolt nyomtatványokat kell használni, 

szükség szerint saját nyilatkozatokkal, dokumentumokkal történő kiegészítéssel. 

A Pályázati Kiíráshoz csatolt nyomtatványokat pontosan kell kitölteni, az arra 

megjelölt helyeken dátummal és aláírással kell ellátni. A pénzösszegeket magyar 

Forintban (HUF) kell megadni. 

18) Pályázó nyilatkozata a teljesítés vállalásáról 

A teljesítés vállalásával kapcsolatban külön nyilatkozatban kell nyilatkozni 

pályázónak legalább az alábbiakról: 

a) a Pályázati Kiíráshoz csatolt helyi autóbusz-menetrend alapján vállalja a 

szolgáltatás teljesítését, 

b) vállalja, hogy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a 

szolgáltatás nyújtásához szükséges létszámú, megfelelő jogosultságokkal rendelkező 

autóbuszvezetővel, 
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c) vállalja, hogy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a 

szolgáltatás nyújtásához szükséges szervezettel (pl.: vezénylő, forgalomirányító-, 

utasinformációs, illetve jegy- és bérlet értékestő személyzet stb.), 

d) vállalja, hogy olyan férőhelyű autóbusz-állományt közlekedtet, mely – rendkívüli 

eseteket kivéve – biztosítja a zsúfoltság nélküli utasszállítást, 

e) vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt legalább EURO II, vagy annál jobb 

minősítésű motorral rendelkező autóbusz-állományt üzemeltet, 

f) vállalja, hogy a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges mindennemű 

infrastruktúrát (műszaki- és forgalmi telep, járműtároló) biztosítja, ahol a járművek 

tárolását, karbantartását, műszaki felülvizsgálatát, javítását és takarítását végzi, 

g) vállalja, hogy az üzemi létesítmények meglétéről (pl.: pihenő, szociális helyiség) 

saját maga gondoskodik, 

 

19) Közös pályázat 

Közös pályázat esetén a Kiíró nem igényli gazdasági társaság létrehozását. Közös 

pályázat konzorciumként nyújtható be. Közös pályázat esetén a konzorciumi 

tagoknak a közszolgáltatási szerződés teljesítésére a Kiíró felé egyetemleges 

felelősséget kell vállalniuk. Csatolniuk szükséges az egyetemleges felelősségvállalást 

is tartalmazó konzorciumi szerződést, mely egyúttal tartalmazza a Konzorcium 

képviseletére és a számlák kibocsátására jogosult konzorciumvezető kijelölését. A 

benyújtott pályázatban lévő nyilatkozatok aláírására, egyéb dokumentumok 

kézjeggyel történő ellátására a konzorciumvezető jogosult. 

A csatolandó konzorciumi szerződés tartalmazza a feladatok tagok közötti 

megosztását is. 

A képviseletre történő meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó(k) és a 

meghatalmazottak cégszerű aláírását. 

 

20) Alvállalkozó 

Alvállalkozónak minősül az a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló személy, 

aki a közszolgáltatási szerződés tárgya szerinti helyi menetrendszerinti közforgalmú 

személyszállítást (alaptevékenységet) végez. Nem minősül tehát alvállalkozónak a 

kiegészítő tevékenységbe (pl.: jegy- és bérletértékesítés, jegyellenőrzési 

tevékenység) bevont szerződéses partner. 

Pályázó a személyszállítási alaptevékenység ellátásába a személyszállítási 

törvényben meghatározott mértékig jogosult alvállalkozó bevonására. Az 

alvállalkozónak a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezetnek 

kell minősülnie. 

Pályázó az alvállalkozóért, illetve az alvállalkozó által végzett tevékenységért úgy 

felel, mintha a teljesítést maga végezte volna. 

 

21) A pályázatok elbírálása, felolvasólap 

A benyújtott pályázatok a pályázat bontásakor a csomagolásra, általános formai 

követelményekre való megfelelőség szempontjából kerülnek megvizsgálásra. Kiíró 

formai szempontból megfelelő pályázatokat a szakmai követelmények, elvárások 

szempontjából tovább vizsgálja, ellenőrzi és értékeli. 

Pályázónak jelen Pályázati Kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell 

elkészítenie és benyújtania pályázatát. Pályázók részéről bírálati szempontként a 
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jegy-és bérletértékesítésből származó bevételen felül, Megrendelő által fizetendő 

ellentételezés egy hónapra eső bruttó összegét szükséges feltüntetni. 

A pályázat nyertese – a pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai feltételeket teljesítő, 

a szolgáltatás ellátására alkalmas pályázók közül – a legalacsonyabb Megrendelő által 

fizetendő ellentételezés egy hónapra eső bruttó összegére ajánlatot tevő Pályázó.  

 

22) Az eljárás eredménytelenségének esetei 

Kiíró fenntartja annak jogát, hogy amennyiben számára bármilyen okból kedvezőtlen 

ajánlatok érkeznek, az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

 

23) Közszolgáltatási szerződés megkötése 

Kiíró nyertes Pályázóval köt közszolgáltatási szerződést Pályázati Kiírás szerint. 

Kiíró nyertes Pályázó visszalépése esetén jogosult a rangsor szerinti következő 

legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevővel szerződést kötni, annak 

visszalépése esetén a harmadik legelőnyösebb ajánlatot benyújtóval szerződést kötni 

vagy új eljárás lefolytatásáról dönteni. 

 

24) Formai követelmények 

A pályázatot magyar nyelven, nyomtatott formában kell összeállítani, abban nem 

lehetnek törlések, beszúrások, fölé- vagy aláírások. Kivétel a pályázó által elkövetett 

hibák javítása, melyet a pályázatot aláíró személyek kézjegyével kell ellátni. 

 

Mivel az eljárás rendje a magyar, ezért a pályázatnak az idegen (nem 

magyar) nyelven becsatolt minden irat, igazolás, dokumentum hiteles 

magyar nyelvű fordítását is tartalmazni kell. Kivételt képeznek a szakmai 

szempontból indokoltan idegen nyelvű, nemzetközileg elfogadott 

meghatározások, kifejezések. 

A pályázatot, valamint a pályázatban szereplő nyilatkozatokat a 

cégjegyzésre jogosult aláírásával, vagy írásos felhatalmazás alapján 

meghatalmazott, meghatalmazottak cégszerű aláírásával kell benyújtani. 

A pályázat oldalainak elvárt sorrendje: 

a) cégszerűen, vagy meghatalmazott, meghatalmazottak által aláírt fedlap. 

b) tartalomjegyzék, mely alapján a pályázatban szereplő dokumentumok 

egyértelműen megtalálhatók kell legyenek. A fedlap és a tartalomjegyzék 

nem számít be az oldalszámozásba. 

c) a tartalomjegyzék utáni első oldal a felolvasólap kell legyen. A 

felolvasólap az első számozott oldal. A felolvasólapot követően a pályázat 

minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozni kell, egyesével 

növekvő számsorrendben 

d) nyilatkozatok, meghatalmazás, a pályázó által a pályázat szempontjából 

fontosnak ítélt egyéb dokumentumok a pályázó elbírálása szerinti 

sorrendben. 

A pályázatban lévő minden nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosultnak, vagy 

az írásban felhatalmazott meghatalmazottnak, meghatalmazottaknak alá kell 

írnia. A pályázat minden egyéb oldalát a cégjegyzésre jogosultnak, vagy az 

írásban felhatalmazott meghatalmazottnak, meghatalmazottaknak 

kézjegyével (szignójával) kell ellátni. Meghatalmazott, meghatalmazottak 
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által történő aláírás esetén az írásos meghatalmazást a pályázathoz csatolni 

kell. 

A pályázat minden olyan oldalát, amelyen módosítás vagy javítás történt, az 

aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyével (szignójával) a 

módosítást is el kell látni. 

A pályázatot cégszerű aláírással aláíró, vagy az aláírásra írásban 

felhatalmazott meghatalmazott személy vagy személyek aláírási 

címpéldányának, illetve meghatalmazás esetén a meghatalmazó személy 

vagy személyek aláírási címpéldányának másolatát is csatolni kell a 

pályázathoz. 

A pályázatba becsatolt másolati dokumentumokat nem szükséges közjegyző 

előtt hitelesíteni, elegendő a pályázatot cégszerű aláírással aláíró, vagy az 

aláírásra írásban felhatalmazott meghatalmazott személy vagy személyek 

által történő hitelesítés is. 

A pályázatot nem átlátszó, zárt csomagolásban kell beadni. A címzetten 

kívül a csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét és postacímét, ezen 

felül a csomagoláson az alábbi szöveget kell feltüntetni: 

"Pályázat menetrendszerinti autóbusszal történő személyszállítási 

szolgáltatás ellátására. 

Bontási határidő előtt tilos felbontani” 

A pályázatokat ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Pályázati Kiírásban 

megadott címre. A pályázó felelőssége, hogy pályázata megfelelően, 

írásban, zártan, a pályázati felhívásban megadott helyre és időben kerüljön 

benyújtásra. 

A postai úton feladott pályázatot Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázat benyújtási határidejének 

lejáratáig sor került. A postai úton küldött küldemények elvesztéséből eredő 

kockázat a pályázót terheli. 

A pályázat benyújtási határidejének lejárata után érkező pályázatokat Kiíró 

érvénytelennek nyilvánítja, ezen pályázatokat Kiíró elbírálás nélkül 

visszaküldi pályázónak. 

Kiíró már a pályázatok felbontásakor megállapítja, hogy formai okok miatt 

mely pályázatok érvénytelenek. Formai okok miatt a bontás során 

érvénytelen a pályázat, ha: 

− azt a pályázati felhívásban meghatározott határidő lejárta után nyújtották 

be. 

 

25) Teljesség és pontosság, a pályázat költségei 

A benyújtott pályázat teljességéért és pontosságáért a pályázatot benyújtó 

pályázó felelős. A pályázatnak valamennyi kötelező nyilatkozatot 

tartalmaznia kell, továbbá azokat, melyeket a pályázó, konzorciumi tag vagy 

alvállalkozó fontosnak tart. 

Pályázó saját kockázatán vesz részt a pályázaton. A pályázat elkészítésével, 

benyújtásával és a pályázati eljárásban való részvétellel kapcsolatban 

felmerülő összes költség a Pályázót terheli, azok Kiírón nem követelhetők. 

A Kiíró nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az 

eljárás eredményétől. 
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Pályázó köteles a Pályázati Kiírás tanulmányozására. Amennyiben pályázó 

a benyújtott pályázatban nem adja meg a Pályázati Kiírás által elvárt 

információkat, vagy a benyújtott pályázat nem felel meg a Pályázati Kiírás 

követelményeinek, az a benyújtott pályázat érvénytelenségét 

eredményezheti, mely a pályázó saját kockázata. 

Nyertes Pályázót az általa elkövetett bármilyen mulasztás sem menti fel a 

közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok, kötelezettségek és 

felelősségek alól. 

 

26) Pályázati követelmények elfogadása 

Pályázónak nyilatkozatban kell vállalnia, hogy a Pályázati Kiírásban és a 

hozzá tartozó közszolgáltatási szerződésben foglaltakat megismerte és 

elfogadja. 

 

27) A közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi feltételei 

A közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel Szolgáltató 

rendelkezik, ugyanakkor az összes működési költséget, beleértve az adókat 

és illetékeket, valamint a fejlesztési, beruházási ráfordításokat is a 

Szolgáltatónak kell viselni. 
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HELYI AUTÓBUSZ MENETREND BICSKE  

  

HELYI AUTÓBUSZ MENETREND 
VASÚTÁLLOMÁS  7.10 8.05 9.10 11.00 12.30 13.55 15.05 16.00 

TATAI ÚT Evangélikus templom  7.11 8.06 9.11 11.01 12.31 13.56 15.06 16.01 

KÖLCSEY FERENC U. 46.  7.13 8.08 9.13 11.03 12.33 13.58 15.08 16.03 

SZT. IMRE U. (BÁNYÁSZ U.)  7.14 8.09 9.14 11.04 12.34 13.59 15.09 16.04 

APPONYI U. (ERKEL FERENC U.)  7.15 8.10 9.15 11.05 12.35 14.00 15.10 16.05 

BATTHYÁNY UTCA, KAKAS ÓVODA  7.16 8.11 9.16 11.06 12.36 14.01 15.11 16.06 

RÓZSA U. (CSÓK U.)  7.17 8.12 9.17 11.07 12.37 14.02 15.12 16.07 

KOSSUTH U. TŰZOLTÓSÁG  7.19 8.14 9.19 11.09 12.39 14.04 15.14 16.09 

ÁLTALÁNOS ISKOLA (SZENT I. UTCAI ÉPÜLET)  7.22 - - - - 14.06 15.16 16.11 

KOSSUTH TÉR  7.24 8.15 9.20 11.10 12.40 14.08 15.18 16.13 

ÁLTALÁNOS ISKOLA (PROHÁSZKA UTCAI ÉPÜLET)  7.25 8.16 9.21 11.11 12.41 14.09 15.19 16.14 

TEMETŐ  7.26 8.17 9.22 11.12 12.42 14.10 15.20 16.15 

ÁRPÁD UTCAI ÓVODA  7.27 8.18 9.23 11.13 12.43 14.11 15.21 16.16 

HUNYADI UTCA  7.28 8.19 9.24 11.14 12.44 14.12 15.22 16.17 

KÉZAY SIMON U.  7.29 8.20 9.25 11.15 12.45 14.13 15.23 16.18 

AKÁCFA U. (TÁNCSICS U.)  7.31 8.22 9.27 11.17 12.47 14.15 15.25 16.20 

AKÁCFA U. (DIÓFA U.)  7.32 8.23 9.28 11.18 12.48 14.16 15.26 16.21 

AKÁCFA UTCA (LAKÓTELEP)  7.33 8.24 9.29 11.19 12.49 14.17 15.27 16.22 

CSÁKVÁRI U.  7.35 8.26 9.31 11.21 12.51 14.19 15.29 16.24 

BIHARI U. (KINIZSI U.)  7.37 8.28 9.33 11.23 12.53 14.21 15.31 16.26 

BIHARI UTCA TANODA  7.38 8.29 9.34 11.24 12.54 14.22 15.32 16.27 

VÖRÖSMARTY U. (FLORIANNA TÉR)  7.39 8.30 9.35 11.25 12.55 14.23 15.33 16.28 

ÁLTALÁNOS ISKOLA (PROHÁSZKA UTCAI ÉPÜLET)  7.42 8.31 9.36 11.26 12.56 14.24 15.34 16.29 

KOSSUTH TÉR  7.43 8.32 9.37 11.27 12.57 14.25 15.35 16.30 



12  

  

ÁLTALÁNOS ISKOLA (SZENT I. UTCAI ÉPÜLET)  7.45 - - - - 14.27 15.37 16.32 

KOSSSUTH U. TŰZOLTÓSÁG 6.40 7.47 8.33 9.38 11.28 12.58 14.29 15.39 16.34 

RÓZSA U. (CSÓK UTCA) 6.42 7.48 8.34 9.39 11.29 12.59 14.30 15.40 16.35 

APPONY UTCA, KAKAS ÓVODA 6.46 7.49 8.35 9.40 11.30 13.00 14.31 15.41 16.36 

APPONYI UTCA (ERKEL FERENC U.) 6.47 7.50 8.37 9.42 11.32 13.02 14.33 15.43 16.38 

SZT. IMRE UTCA (BÁNYÁSZ U.) 6.48 7.51 8.38 9.43 11.33 13.03 14.34 15.44 16.39 

KÖLCSEY FERENC U. 37. 6.49 7.52 8.39 9.44 11.34 13.04 14.35 15.45 16.40 

SZT. ISTVÁN U. (GÁRDONYI UTCA) 6.51 7.54 8.41 9.46 11.36 13.06 14.37 15.47 16.42 

VASÚTÁLLOMÁS 6.52 7.55 8.42 9.47 11.37 13.07 14.38 15.48 16.43 
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TÁJÉKOZTATÁS   

A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT  

SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, TELJESÍTMÉNYEIRŐL, AZ  

ALKALMAZOTT DÍJ ÉS JEGYRENDSZERRŐL  

  

  

Jelenlegi szolgáltató 1+ 1 tartalék autóbusszal látja el a feladatot, 2022 év folyamán évi 

13700 fő utas számmal, évi 40.640 hasznos kilométert tett meg.   

  

A menetrendszerinti helyi autóbuszjárat hatályos viteldíjai:  

 Vonaljegy                                         130,- Ft ,  

Teljes árú havi bérlet     3.210,-Ft,  

Tanuló és nyugdíjas havi bérlet    1.500- Ft  

A közlekedés menetdíjai az ÁFA-t és a biztosítási díjat tartalmazzák, a havi 

bérlet és a kedvezményes havi bérletjegy díjában a biztosítási díj értéke 2 Ft, 

a vonaljegy díjában a biztosítási díj értéke 0,2 Ft. 

 

A viteldíjon felül 

pótdíjat kell megfizetni az alábbiak szerint: 

 

1.500 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki: 

- olyan tárgyat (vagy élőállatot) visz be az autóbuszba, mely kézi 

poggyászként nem szállítható 

- a járművet a poggyászával, ruházatával, vagy más módon beszennyezi. 

2.000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki: 

- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli 

meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénye 

- kutyát, külön érvényes vonaljegy nélkül szállít. 

3.000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni a menetdíjon, illetve a pótdíjon felül, 

aki a fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget. 

  

Jelenlegi szolgáltató számára az Bicske Város Önkormányzata a helyi személyszállítási 

feladatok ellátása kapcsán 984.900,- Ft/hó összegű támogatást nyújt.  

  

.  
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

A BICSKEI HELYI MENETRENDSZERINTI AUTÓBUSZOS 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZLEKEDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

(TERVEZET) 

  

  

amely létrejött egyrészről  

Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske., statisztikai számjel: 15727048-8411-321-07 

adószám: 15727048-2-07, bankszámlaszám: 50420410-100000128, képviseli: Bálint Istvánné 

polgármester), mint önkormányzat (a továbbiakban:  

„Önkormányzat”) másrészről  

a  …………….. (cégjegyzékszám:………., székhely:………………, adószám:………………., 

bankszámlaszám……………………., képviseli:……………), mint szolgáltató (a továbbiakban:  

„Szolgáltató”)  

(a továbbiakban az Önkormányzat és a Szolgáltató együttesen: „Felek”) között, 

az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.  

 

 

I. ELŐZMÉNYEK:  

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 18. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi közösségi közlekedés biztosítása. 

2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 

(továbbiakban: Személyszállítási Törvény) 23. §-a alapján Bicske város közigazgatási területén 

autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás  

napján pályázatot írt ki, a pályázati eljárás nyertese a ………………………………. lett. 

 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA 

1. Közszolgáltatási feladatok 

Felek megállapodnak abban, hogy a Személyszállítási Törvény alapján Bicske Város közigazgatási 

területén végzendő, autóbusszal történő helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási 

tevékenység ellátására kiírt pályázat lefolytatásának eredményeként Megrendelő megbízza 

Szolgáltatót Bicske város közigazgatási területén végzendő, autóbusszal történő helyi közforgalmú 

menetrendszerinti személyszállítási tevékenység, valamint az alábbi kiegészítő tevékenységek 

ellátására: 

− jegy- és bérletértékesítés, 

− általános ügyfélszolgálati kiszolgálással kiegészített pótdíjazási és jegyellenőrzési tevékenység, 

− megállóhelyi, végállomási és egyéb utastájékoztatási feladatok, aktuális hirdetmények, egyéb 

információk közzététele (saját és az önkormányzat hivatalos honlapján). 

Szolgáltató vállalja a közszolgáltatás folyamatos, jelen szerződés szerinti biztosítását. 

A szerződés hatályba lépésétől érvényes, Bicske város helyi közforgalmú menetrendszerinti 

autóbusz-közlekedésének menetrendjét az 1. sz. mellékletek tartalmazza. 
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2. Kiegészítő szolgáltatások 

a.) Szolgáltató gondoskodik a szükséges utazási jegyek és bérletek előállításáról, ezek értékesítésére 

szolgáló hálózatot – saját, bizományosi és/vagy ügynöki – működtet. 

b.) A megállóhelyi menetrendi információk kihelyezését Szolgáltató a menetrend életbeléptetése 

napjára biztosítja; 

- valamint az autóbuszokon utastájékoztatást biztosít. 

c.) A menetrend módosítás meghirdetéséről a hatálybalépés előtt legalább ötmunkanappal Szolgáltató 

köteles gondoskodni szórólap és/vagy sajtó útján. Szolgáltató köteles gondoskodni a menetrendben 

meghirdetett megállóhelyeken információs jegyzékek kifüggesztéséről, kitáblázásáról. 

d.) A szolgáltatás folyamatában a járati személyzet ellenőrzi az utazási jogosultságokat, illetve a 

díjfizetési kötelezettség teljesítését. 

e.) Az autóbuszjáratok utasaival szemben az utazási feltételek és a díjszabásban foglaltak betartatását, 

azok megtartásának – kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű igazolásának és a díjfizetési 

kötelezettség teljesítésének ellenőrzését – jelen közszolgáltatási szerződés megkötésekor – 

Szolgáltató saját hatáskörben látja el. Változás esetén Szolgáltató köteles Megrendelőt előzetesen 

tájékoztatni a változásról. 

 

3. Szolgáltatási időszak 

Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatási időszak 2023. január 01. napján 00.00 órától 2024. 

december 31. napján 24.00 óráig tart. 

 

 

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK 

1. Kizárólagos jogok 

Szolgáltató Bicske város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusz személyszállítási 

szolgáltatásokat, mint személyszállítási közszolgáltatást, a szerződés hatálya alatt kizárólagos joggal 

látja el, a jelen szerződésben foglalt feltételekkel, kivételekkel. 

2. Szolgáltató III./1. pontban rögzített kizárólagos jogát Megrendelő csak akkor korlátozhatja, ha a 

Szolgáltató felmentését kérte ez alól. 

 

 

IV. A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK  

1. A szolgáltatások folyamatossága, alkalmazandó díj- és jegyrendszer, személyszállítási 

feltételek 

a.) A járatok közlekedtetésének folyamatosságát Szolgáltató biztosítja, a folyamatos üzemhez 

Szolgáltató járművei, illetve személyzete megfelelő információs lánccal, híreszközzel rendelkezik. 

Folyamatos szolgáltatás garanciái a Szolgáltató részéről: 

– Szolgáltató vállalja, hogy olyan mértékű autóbusz állománnyal rendelkezik, mely minden esetben 

garantálja a folyamatos szolgáltatás nyújtását. 

– Szolgáltató olyan (szervizszolgáltatási) járműjavító és karbantartó háttérrel rendelkezik vagy más 

szolgáltatótól igénybe vesz, mely biztosítja a közszolgáltatási feladatot ellátó autóbuszok üzem- és 

forgalombiztonságát. 

b.) Bicske helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés igénybevételi szabályait és az alkalmazott 

díj- és jegyrendszert Megrendelő önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. 

c.) A jóváhagyott utazási feltételeket Szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza, melyet Szolgáltató 

közzétesz. 
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2. A szolgáltatások változtatása, menetrend módosítás 

Megrendelő jogosult a menetrendek módosításának, valamint a menetrend szerinti autóbusz-

közlekedés ellátását, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy- és bérletárusítás, utastájékoztatás stb.) 

érintő módosítások kezdeményezésére. 

A döntések meghozatala során Megrendelő figyelembe veszi, hogy a menetrend módosítások 

bevezetéséhez Szolgáltatónak minimum 10 nap szükséges. 

Szolgáltató jogosult menetrend módosítás – mint szerződés-módosítás – kezdeményezésére, 

Megrendelő pedig köteles a Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés vagy azon belül a hatályos 

menetrend módosítására vonatkozó javaslata, kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges 

eljárás megindítására, érdemi döntés, illetve állásfoglalás kialakítására. 

Szolgáltató vállalja az előre látható és időszakosan jelentkező forgalmi igényekhez való rendkívüli 

vagy menetrendi alkalmazkodást (ünnepek körüli, az általánostól eltérő közlekedési rend; kiemelt 

menetrend szerinti személyszállítási igényt jelentő társadalmi, kulturális, sport stb. rendezvényekhez 

a személyszállítás megszervezése és lebonyolítása stb.), azzal a kikötéssel, hogy az ebből adódó, a 

szerződés szerintihez képest keletkező kapacitás- vagy teljesítmény-eltérés, illetve közlekedési rend 

megváltoztatása nem minősül a szerződésben foglaltak megsértésének. Az ilyen esetekre Megrendelő 

és Szolgáltató külön megállapodik, mely megállapodásban rögzíteni szükséges minimálisan az eltérő 

szolgáltatás leírását, az ellentételezés díját és fizetési határidejét. Megállapodás hiányában Szolgáltató 

nem köteles a feladat ellátására, és az ilyen okból történő feladatmegtagadás nem minősül 

szerződésszegésnek. 

Amennyiben Megrendelő a meghirdetett – jelen szerződés mellékletét képező – menetrenden felüli 

teljesítményt rendel meg, ill. ilyen fejlesztési igény merül fel, azt külön egyeztetett módon, a 

teljesítmények, tarifák, költségek és bevételek figyelembevételével, a szükséges önkormányzati 

többlettámogatás biztosításával kérheti. 

Amennyiben Megrendelő olyan új, az érvényes menetrendtől eltérő feladat elvégzését írja elő, vagy 

a meglévő feladat végzése során olyan külső, a szolgáltatótól független változások következnek be, 

melynek következtében a feladatot Szolgáltató a továbbiakban saját gazdasági érdekei alapján nem, 

vagy nem olyan módon végezné, akkor Személyszállítási Törvény közszolgáltatási kötelezettségre 

vonatkozó előírásai lépnek életbe. 

Közszolgáltatási kötelezettség elrendelése esetén a Személyszállítási Törvény 30. §-a alapján 

Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási 

kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség 

megtérítésére jogosult. A közlekedési Szolgáltatót megillető pénzügyi ellentételezés mértékére és 

módjára az 1370/2007/EK rendelet előírásai vonatkoznak. 

 

3. Szolgáltatási színvonal, minőség 

A szolgáltatási színvonal a szerződés hatálybalépésekor fennálló hálózati és menetrendi paraméterek 

által jellemezhető állapot, melynek megőrzése, illetve javítása mindkét fél érdeke. Teljesítése és 

folyamatos biztosítása érdekében mind Megrendelő, mind Szolgáltató köteles a szükséges 

intézkedéseket megtenni. 

A szerződés alkalmazása során Szolgáltató az általa közzétett Minőség- és környezetpolitikában 

foglalt feltételek teljesítését kiemelt figyelemmel kezeli. 

Járatok közlekedtetése 
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- Amennyiben az autóbusz az indulóhelyen tartózkodik, úgy az indulási idő előtt beáll a kocsiállás 

helyre, hogy az utasok beszállítását követően a menetrendben meghirdetett időpontban el tudjon 

indulni. 

- Szolgáltató a menetrend betartására törekszik valamennyi közbenső megállóhelyen is. A késett és 

kimaradt járatok az indított járatokhoz viszonyított együttes aránya éves szinten az 1 ezreléket nem 

haladhatja meg. 

- Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a menetközbeni meghibásodások esetén az utasok tovább 

szállítása maximum 30 percen belül megtörténjen. 

Járművek 

- A feladat a járatfajtának megfelelő kialakítású üzem- és forgalombiztos autóbusszal kerül 

elvégzésre. 

- A szolgáltatás elsődlegesen egy darab forgalmi feladatot ellátó autóbusszal kerül elvégzésre. A 

zökkenőmentes feladatellátás érdekében Szolgáltató műszaki tartalék autóbusz rendelkezésre 

bocsátását is biztosítja. 

- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

előírásának teljesítése érdekében Szolgáltató alacsonypadlós vagy alacsony belépésű (legalább egy 

utasajtónál lépcsőmentes) kivitelű autóbuszt közlekedtet. A szolgáltatásba bevont autóbuszoknak 

teljesíteniük kell legalább az EURO II környezetvédelmi besorolást. 

- A Szolgáltató által benyújtott pályázatban bemutatott autóbuszok átcsoportosítása, cseréje esetén a 

járműállományban bekövetkezett változásokat Szolgáltató köteles Megrendelő felé írásban jelezni. 

- A járművek arculati jellemzőinek leglényegesebb elemei: 

- jármű színe, festése 

- cégjelzés, logó használata 

- tájékoztató, irányító feliratok, piktogramok elhelyezése 

 

Az autóbuszok tisztasága 

- napi egyszeri kitakarítás (söprés, portalanítás, a szeméttartó edények kiürítése) 

- havonta alapos tisztítás (padlózat felmosása, ülések lemosása, ablakok megtisztítása), illetve 

indokolt esetben 1 napon belül, 

- évente nagytakarítás (teljes belső utastér takarítás, kárpittisztítás és felújítás) 

- külső mosás hetente, ha a külső állapot ezt indokolttá teszi, akkor 1 napon belül 

A szolgáltatáshoz kapcsolódó technológiai utasításokat Szolgáltató adja ki. A kiadott utasítások 

betartása a Szolgáltató minden e szerződés szerinti szolgáltatási körben feladatot végző dolgozójára 

nézve kötelező. 

Megrendelő a tapasztalt észrevételekről, valamint a hozzá beérkező panaszokról, bejelentésekről - a 

szükséges részletező információk közlésével egyidejűleg - a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. 

 

 

V. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

1. Általános feltételek, Szolgáltató felelőssége 

Szolgáltatót a jelen szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésére vonatkozóan teljes körű 

felelősség terheli. Szolgáltató felel a szerződésben rá vonatkozó feltételek/feladatok nem, vagy hibás 

teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a hibás teljesítés nem az Ő magatartására vezethető vissza. 

Különösen: 

- ha vis maior következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, 

amely a Szolgáltató akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a Szolgáltató kellő gondossággal 
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sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani (különösen: háború; lázadás; forradalom; 

természeti katasztrófa; sztrájk; zendülés; tüntetés vagy rendzavarás; humánjárvány, illetve az ezzel 

összefüggő kormányzati, hatósági, rendvédelmi intézkedések), vagy 

- a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő, illetve valamelyik szervezetének 

magatartására vezethetők vissza. 

Továbbá Szolgáltató felelős a jelen szerződésben meghatározott, általa végzendő tevékenységek 

ellátásával összefüggésben a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak betartásáért. 

 

2. Személyi feltételek 

Szolgáltató köteles a vonatkozó előírásoknak – szakmai, alkalmassági - megfelelő munkavállalók 

foglalkoztatásával biztosítani a szolgáltatás zavartalanságát. Szolgáltató vállalja a munkavállalók 

rendszeres továbbképzését. 

Az egységes megjelenés érdekében Szolgáltató gondoskodik a munkavállalók egységes formaruhával 

való ellátásáról. 

 

3. Járművek 

Szolgáltató feladata a szükséges járműállomány biztosítása, mely lehet saját, bérelt, ill. lízingelt 

eszköz. 

Szolgáltató a közszolgáltatási feladatokat csak a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő 

típusú és felszereltségű [(6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről], a feladat ellátására alkalmas műszaki 

és esztétikai állapotú, a közlekedés és a szolgáltatás feltételeinek megfelelő okmányokkal rendelkező, 

a biztonságos közlekedés feltételeit kielégítő, sem az utasok, sem a közlekedés más résztvevőinek 

személy- és vagyonbiztonságát nem veszélyeztető járművel végzi. 

A járművek rendszeres és eseti karbantartását és felújítását a Szolgáltató biztosítja az üzem- és 

forgalombiztonság szem előtt tartásával. 

Szolgáltató köteles a szolgáltatási időszakban beszerzett új autóbuszok esetében környezetkímélő és 

energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III.30.) Korm. 

rendelet előírásait figyelembe venni. 

 

4. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata 

Szolgáltató a közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges eszközöket – a szerződés 

hatálya alatt folyamatosan – biztosítja Bicskén, az alábbiak szerint: 

megállóhelyi oszlopok, információs táblák: Szolgáltató tulajdonát képezik, fenntartásuk, cseréjük 

Szolgáltató feladata. 

A buszmegállók kialakítása (öböl, járdasziget, megközelítő utak), illetve felújítása és karbantartása, 

síkosság-mentesítésének biztosítása (ideértve az akadálymentes közlekedést is) az út kezelőjének 

feladata. 

Megrendelő a szolgáltatás időtartama alatt az önkormányzati kezelésű megállóhelyek használatát 

díjmentesen biztosítja a Szolgáltató részére. 

 

5. Biztosítások 

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a tevékenység végzéséhez az alábbi biztosításokkal rendelkezik: 

Gépjármű biztosítások 

- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 

Vagyonbiztosítás 
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Felelősségbiztosítás a belföldi személyszállítás tevékenységre az alábbi kockázati körökre: 

- Általános felelősségbiztosítás 

- Munkáltatói felelősségbiztosítás 

- Szolgáltatói Felelősségbiztosítás 

Utasbaleset- és poggyászbiztosítás 

Menetrendszerű helyi utasok biztosítására Szolgáltató érvényes biztosítási megállapodással 

rendelkezik. A biztosítottak köre a helyi közlekedésben: 

- bérlettel a biztosítási díj megfizetése mellett, vagy 

- menetjeggyel utazó utasok 

- a Megrendelő önkormányzat képviselő-testületének döntése szerinti feltételekkel díjmentesen utazó 

utasok 

 

6. Alvállalkozás 

Szolgáltató jogosult a jelen szerződés tárgyát képező Személyszállítási Törvény, valamint az 

1370/2007/EK rendelet előírásait figyelembe véve alvállalkozót bevonni. A Személyszállítási 

Törvény 25.§ (8) bekezdése szerint legfeljebb 49%-ban vonhat be alvállalkozót a helyi közforgalmú 

személyszállítási közszolgáltatás ellátásába, amennyiben az alvállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Az 

alvállalkozó maga is meg kell, hogy feleljen a helyiközforgalmú személyszállítási közszolgáltatás 

végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi és jelen közszolgáltatási szerződés megkötését 

megelőző pályázati feltételekben és jelen közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak. 

Alvállalkozónak az a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló személy vagy társaság minősül, 

aki (amely) a közszolgáltatási szerződés tárgya szerinti, helyi menetrendszerinti közforgalmú 

személyszállításban (alaptevékenységben) a Szolgáltató által bevontan közvetlenül vesz részt. Nem 

minősül alvállalkozónak a kiegészítő/kísérő jellegű tevékenységbe bevont vagy a Szolgáltató által 

közvetített szolgáltatásként elszámolt tevékenységet nyújtó partner (amely a szolgáltatás kísérő 

jellegű tevékenységeibe kerül bevonásra, mint amilyen például az utastájékoztatás, a bizományos 

vagy egyéb értékesítésben, a jegyellenőrzés, a járművek rendelkezésre bocsátásában, a tevékenység 

végzéséhez szükséges ingatlan(ok) bérbeadásában, a járművek műszaki, esztétikai állapotának 

biztosításában), továbbá a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó, 

alkatrész vagy alapanyag eladója. 

Az alvállalkozó bevonása nem mentesíti Szolgáltatót a vállalt kötelezettségek teljesítése alól. 

Alvállalkozók bevonásáról, és az alvállalkozók körében történő változtatásokról Megrendelőt 

tájékoztatni szükséges. 

 

 

VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 

1. Általános feltételek 

A közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel Szolgáltató rendelkezik, ugyanakkor az 

összes működési költséget, beleértve az adókat és illetékeket, valamint a fejlesztési, beruházási 

ráfordításokat is a Szolgáltatónak kell viselni. Szolgáltatót a tevékenység végzésével kapcsolatban az 

alábbi bevételek illetik meg: 

− jegyek és bérletek értékesítéséből származó árbevétel, 

− a mindenkor hatályos jogszabályokban meghirdetett utazási kedvezmények után járó 

szociálpolitikai menetdíj támogatás, 
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− mindenkori központi költségvetési törvényben helyi személyszállításhoz kapcsolódó támogatás 

(normatív támogatás), 

− egyéb bevételek 

- Megrendelő által a közszolgáltatásért fizetendő ellentételezés 

 

Megrendelő által fizetendő ellentételezés: ……………….Ft/hónap; 

 

A Felek az ellentételezést mindaddig áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekintik, amíg a 

NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezéssel kapcsolatosan áfa-

fizetési kötelezettséget nem állapít meg. 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv 

az ellentételezés áfa tartalmára vonatkozóan a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően foglal állást, 

és megállapítja az ellentételezés utáni áfa fizetési kötelezettséget, akkor a Szolgáltató a fizetendő áfa 

és egyéb, a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv által meghatározott bírság, 

késedelmi pótlékok összegének megtérítését viseli.  

 

Felek megállapodnak, hogy az önkormányzati támogatás elszámolására havonta kerül sor. 

 

− Megrendelő tárgyhó 15 napjáig banki átutalással a Szolgáltató részére megfizeti a támogatás 

összegét. 

− A központi (normatív) támogatást a Megrendelő a pénzforgalmi számlájára történt jóváírástól 

számított 3 munkanapon belül kifizeti a Szolgáltatónak. 

Amennyiben a költségvetési törvény alapján a helyi közlekedési szolgáltatáshoz igényelhető központi 

normatív támogatás, akkor a Szolgáltatót megillető támogatás normatív támogatásból és az 

önkormányzati támogatásból tevődik össze. A normatív támogatást – a jogszabályi vagy pályázati 

előírásoknak megfelelően – Megrendelő a számláján történő jóváírást követően 3 munkanapon belül 

továbbítja Szolgáltatónak. 

Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor azt a 

Szolgáltató pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzintézete jóváírta, vagy azt jóvá kellett volna 

írnia. 

 

VII. INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK, ELLENŐRZÉS, KÖTBÉR 

1. Tájékoztatási kötelezettség 

Szolgáltató – az üzleti titokra vonatkozó előírások betartásával – tájékoztatni tartozik Megrendelőt, 

ha más közszolgáltatási szerződés alapján is végez autóbuszos szolgáltatást vagy más nemzetközi, 

különcélú menetrend szerinti, különjárati személyszállítást is ellát. 

 

2. Beszámolás, adatszolgáltatás 

A Személyszállítási Törvény 25. § (4) bekezdése értelmében Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási 

tevékenység teljesítésének megítélése érdekében Szolgáltató a tárgyévet követő év március 31-ig a 

tárgyévi tevékenységéről készített adatszolgáltatást, a tárgyévet érintő gazdálkodási tevékenység 

összefoglalását köteles Megrendelő felé továbbítani. 

 

 

3. Ellenőrzés, szankciók 
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Megrendelő jogosult ellenőrizni a szolgáltatást, annak minőségét, a szerződésben foglaltak betartását, 

különös tekintettel a menetrendszerűségre. Megrendelő jogosult a Szolgáltató által benyújtatott 

beszámoló, illetve egyéb adatszolgáltatás valódiságának ellenőrzésére. Az ellenőrzés személyes 

adatokra nem terjed ki a hatályos adatvédelmi jogi előírásokra figyelemmel. 

Megrendelő jogosult a Szolgáltató által végzett szolgáltatás mennyiségi és minőségi teljesülését 

ellenőrizni. Amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból a jelen szerződésben foglalt előírások a 

Szolgáltató bármely járműve tekintetében az alábbiakban részletezett információk szerint nem 

teljesülnek, a Szolgáltató a Megrendelőnek kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke járatonként: 

– leszállásjelző hiánya esetén 2000 Ft 

– üzemeltetői jelzések, kivonatos utazási feltételek és díjszabás hiánya 

esetén 2000 Ft 

– utastájékoztatás hiánya esetén 2000 Ft 

– kirívó takarítási hiányosság esetén 10000 Ft 

Kiíró a kirívó takarítási hiányosság meghatározására az alábbi paramétereket fogadja el: 

− karosszéria külső tisztasága: a karosszéria külső felülete több mint 50%-ban szennyezett (esős, 

havas, latyakos időjárás esetén láthatóan több napos szennyeződés esetén), 

− ablakok tisztasága: a belső felületen nyomot hagyó, ragadó folt van, vagy az ablakok több mint 

50%-ban szennyezettek, 

− kapaszkodók, kalaptartó tisztasága: a kapaszkodón vagy a kalaptartón erős nyomot hagyó, vagy 

ragadó szennyeződés van, 

− ülések tisztasága: az üléseken nyomot hagyó, ragadó szennyeződés van, vagy a látható 

szennyeződés mértéke meghaladja az 50%-ot, 

− utastér padló tisztasága: a padlón ragadó szennyeződés, darabos hulladék van, vagy a látható 

szennyeződés mértéke meghaladja az 50%-ot. 

Amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból a jelen szerződésben foglalt előírások a Szolgáltató 

bármely autóbuszvezetője tekintetében az alábbiakban részletezett információk szerint nem 

teljesülnek, a Szolgáltató a Megrendelőnek kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke járatonként: 

– autóbuszvezető tisztátlan vagy szennyezett, hanyag öltözéke 

– 10000 Ft 

– tartós beszélgetés vezetés közben 5000 Ft 

– dohányzás a járművön 20000 Ft 

– hangos rádió-, illetve zenehallgatás 5000 Ft 

– utas megállóban hagyása figyelmetlenségből 20000 Ft 

– az utast sértő nyelvezet használata, udvariatlan viselkedés 20000 Ft 

Amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból a jelen szerződésben foglalt előírások a mindenkor 

hatályos menetrend tekintetében az alábbiakban részletezett információk szerint nem teljesülnek, a 

Szolgáltató a Megrendelőnek kötbért köteles fizetni, melynek mértéke járatonként: 

Amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból a jelen szerződésben foglalt előírások a mindenkor 

hatályos menetrend tekintetében az alábbiakban részletezett információk szerint nem teljesülnek, a 

Szolgáltató a Megrendelőnek kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke járatonként: 

Menetrendtől eltérő járatnak minősül a meghirdetett indulási időpontnál 10 perccel, vagy annál 

később indított, illetve bárhol a vonalon 10 perc, vagy annál nagyobb késéssel közlekedő járat. 

Menetrendtől eltérőnek számít továbbá a meghirdetett indulási időpontnál 2 perccel, vagy annál 

korábban indított, illetve bárhol a vonalon 3 perc, vagy annál nagyobb sietéssel közlekedő járat is. 

Nem számít a Szolgáltatónak felróható menetrendtől eltérésnek a forgalmi okok, ideiglenes forgalmi 
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változások, ad-hoc jellegű intézkedések miatti menetrendtől eltérés (pl.: baleset, csőtörés, ellenőri 

intézkedés, mentőre várakozás, stb. miatti késés). 

 

Részlegesen kimaradt járatnak minősül az előírt járati vonal részszakaszán közlekedő járat. 

Kimaradt járatnak minősül a 30 percnél nagyobb késéssel közlekedő járat is. 

A menetrendnél korábbi közlekedés nem megengedett, a menetrendhez képest késett közlekedés a 

Szolgáltató hibájából a menetrend szerinti legfeljebb 10 perc nagyságú késését nem haladhatja meg. 

A menetrendtől való bármely eltérés hibás teljesítésnek minősül és az önkormányzati ellentételezés 

mértékét csökkenti az alábbiak szerint: 

- A menetrendnél korábbi közlekedés 

a.) a menetrendben meghirdetettnél a járat bármely pontján 1 és 3 perc között korábban induló járat 

esetén a Szolgáltatót a járat teljes km hosszának megfelelő mértékben kilométerenként nettó 400 Ft 

összegű kötbér terheli, 

b.) a menetrendben meghirdetettnél a járat bármely pontján 4 vagy több perccel korábban 

induló járat esetén a Szolgáltatót a járat teljes km hosszának megfelelő mértékben kilométerenként 

nettó 800 Ft összegű kötbér terheli. 

- A menetrendhez képest késett közlekedés: 

a.) a menetrendben meghirdetettnél a járat bármely pontján 1- 5 perc közötti idővel később induló 

járat esetén a Szolgáltatót a járat teljes km hosszának megfelelő mértékben kilométerenként nettó 400 

Ft összegű kötbér terheli, 

b.) a menetrendben meghirdetettnél a járat bármely pontján 5 percnél később induló járat esetén a 

Szolgáltatót a járat teljes km hosszának megfelelő mértékben kilométerenkéntnettó 800 Ft mértékű 

kötbér terheli. 

- Kimaradt járatok: 

a.) a menetrendben meghirdetettnél a viszonylat bármely pontján, adott időpontban a 

legfeljebb 30 perccel később induló járat, továbbá a járat egy szakaszán vagy teljes hosszán nem 

közlekedő járat kimaradt járatnak minősül, mely után a Szolgáltatót a járat teljes km hosszának 

megfelelő mértékben kilométerenként nettó 800 Ft mértékű kötbér terheli azzal, hogy 

b.) nem minősül kimaradtnak az a járat, amikor egy autóbusz valamilyen okból bekövetkező állva 

maradása esetén az utasok egy kirendelt pótló buszra kényszerülnek átszállni és a pótló busz a 

menetrendi időhöz képest kevesebb, mint 30 perc késéssel közlekedik. Ezen esetben a menetrendhez 

képest késett közlekedésnél leírtak szerint kell eljárni. 

A közszolgáltatási szerződésben rögzített kötbér összegét Megrendelő – a fentiekben részletezett 

feltételek teljesülése esetén – az esedékes támogatás összegéből jogosult visszatartani. 

 

 

VIII. A KÖZSZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÓI 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, VALAMINT AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS 

SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK. 

1. A Szolgáltató jogosult: 

a) szerződésben rögzítetten stabil és kiszámítható működési feltételekre, 

b) mentesítést kérni a közszolgáltatási kötelezettség alól, 

c) menetrend módosítás – mint szerződés-módosítás – kezdeményezésére, 

d) a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható díjak, pótdíjak és a díjalkalmazási 

feltételek módosításának kezdeményezésére, 
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e) a menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok értékesítésére saját hálózaton, megbízottak, 

bizományosok bevonásával, továbbá a megbízottak, bizományosok kiválasztására, velük a 

szerződések megkötésére, 

f) a Megrendelőnek és más ellátásért felelősnek a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra 

vonatkozó pályázatain részt venni, nyilvános ajánlatkérés esetén pedig ajánlatot tenni az igényelt 

közszolgáltatásra, továbbá menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó 

közvetlen megbízást elfogadni úgy, hogy az a megrendelő felé jelen szerződés tárgyában vállalt 

szolgáltatásának fenntartását nem veszélyezteti, 

g) más személyszállítási és egyéb tevékenységet végezni – a Megrendelő tájékoztatási kötelezettsége 

mellett – az átcsoportosítást kizáró elkülönített elszámolás biztosításával. 

 

2. A Szolgáltató köteles: 

a) a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat teljesíteni, ezen belül kiemelten a menetrendben 

meghirdetett autóbuszjáratokat annak betartásával közlekedtetni, 

b) belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen közszolgáltatási szerződéshez 

kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a külön jogszabály alapján 

meghatározott számviteli politikában rögzített, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolási 

rendnek megfelelően, és az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig 

megőrizni (A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az egyes tételek érintett tevékenységhez való 

hozzárendelésének módszere egyértelmű legyen.), 

c) utazási igényeket folyamatos figyelemmel kísérni, indokolt esetben menetrend módosítását 

kezdeményezni, utas és utasszám monitoringozás, vizsgálat, számlálás (számuk, összetételük, panasz 

nyilvántartás, felszállók szerinti forgalom stb.) 

d) a menetrendet és az utazási feltételeket – ideértve a díjszabást is – a vonatkozó jogszabályokban 

rögzített határidők megtartása mellett közzétenni, 

e) a menetrendben feltüntetett járatokkal utazni szándékozókkal a személyszállítási közszolgáltatási 

szerződést megkötni, figyelembe véve az utazási feltételekben szabályozott kizáró ok fennállásának 

eseteit, 

f) az autóbuszjáratok utasaival az utazási feltételekben és a díjszabásban foglaltakat megtartatni, azok 

megtartását – kiemelten és utazási jogosultság szabályszerű igazolásának és a díjfizetési kötelezettség 

teljesítésének – ellenőrizni, vagy ellenőriztetni, az autóbuszjáratokon a rendet fenntartani, eljárást 

kezdeményezni a személyszállítási közszolgáltatási szerződés megszegőivel szemben, 

g) önállóan és/vagy kiválasztott megbízottak igénybevételével a menetjegyek, bérletek és egyéb 

utazási igazolványok értékesítését megszervezni, az értékesítési hálózat fenntartani, működtetni, 

h) az utazóközönséget tájékoztatni az utazási lehetőségekről, körülményekről és feltételekről, igénybe 

vehető egyéb szolgáltatásokról, rendkívüli események alkalmával a korlátozott vagy 

megváltozott eljutási lehetőségekről – a társaság akadálymentesített honlapján, helyi hivatalos írott 

sajtó útján továbbá szokásos és lehetséges módon, 

i) igény esetén mozgásukban korlátozott személyek részére közlekedési lehetőségek 

figyelembevétele mellett előzetes bejelentés alapján az eljutási lehetőséget megszervezni, 

j) a tevékenység végzéséhez szükséges működési engedélyt biztosítani, annak korlátozott vagy 

végleges visszavonásáról a Megrendelőt tájékoztatni. 

 

 

 

3. A Megrendelő jogosult: 
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a) a Szolgáltató által végzett menetrend szerinti közlekedési közszolgáltatás folyamatos figyelemmel 

kísérésére, ellenőrzésére a tevékenység zavarása nélkül, 

b) a szerződésben meghatározott adatszolgáltatásokon kívüli adatszolgáltatás igénylésére, 

c) a szolgáltatás és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésének – a szerződésben foglalt 

időszakonkénti gyakoriságon túli - soron kívüli, illetve eseti értékelésére, 

d) a közszolgáltatási szerződésbe foglalt és ott kizárólagossággal érintett helyi közforgalmú 

személyszállítási közszolgáltatással összefüggésben új személyszállítási igények jelentkezése esetén 

a közszolgáltatásra pályázat kiírására vagy nyilvános ajánlatkérésre, 

e) a menetrendek módosításának kezdeményezésére, 

f) a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátását, technológiáját, a kapcsolódó szolgáltatásokat 

(jegy- és bérletárusítás, utastájékoztatás stb.) érintő módosítások kezdeményezésére, erre vonatkozó 

javaslatok megtételére, 

g) a közszolgáltatási szerződés hatályának lejárata előtt az abban foglalt helyi közforgalmú 

személyszállítási közszolgáltatásra – ideértve a szerződésben a Szolgáltatónak kizárólagossággal 

biztosított helyi közforgalmú személyszállítási közszolgáltatást is – külön indok nélkül pályázatot 

kiírni a közszolgáltatási szerződés hatályának lejártát követő időszakra. 

 

4. A Megrendelő köteles: 

a) a helyi menetrendszerinti közszolgáltatás díjait megállapítani, 

b) a Szolgáltatónak 

- a közszolgáltatási szerződés vagy azon belül a hatályos közszolgáltatási menetrend módosítására, 

az alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek módosítására, 

- a közszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésre, 

- kizárólagosság megadására vagy az alóli mentességre, 

- alvállalkozó bevonására vagy annak megszüntetésére 

vonatkozó javaslatát, kezdeményezését érdemben megvizsgálni, a szükséges eljárást megindítani, 

dönteni, illetve állásfoglalását kialakítani az idevonatkozó jogszabályok által meghatározott határidő 

figyelembevételével és betartásával, 

- az adott településrendezési és fejlesztési tervével és további stratégiai dokumentumaival 

összhangban megfogalmazni és a Szolgáltatóval egyeztetni a település helyi személyszállítási 

közszolgáltatási igényét, az abban várható változásokra vonatkozó előrejelzéseket közölni a 

Szolgáltatóval. 

 

 

IX. A MEGRENDELŐ ÉS A SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

RENDSZERE, KAPCSOLATARTÁS, ADATVÉDELEM 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a szolgáltatás 

zavartalan biztosítása érdekében folyamatos munkakapcsolatot tart a Megrendelő illetékes belső 

szervezeti egységével. A Megrendelő vállalja, hogy a felmerülő kérdésekben a szükséges 

koordinációt lefolytatja az önkormányzat szervei, az érdekegyeztető fórumok és a Szolgáltató között 

különös tekintettel az alábbi feladatokra: 

a) közlekedésfejlesztési elképzelések megvalósítása, 

b) helyi autóbusz-közlekedési hálózat átszervezése, módosítása, 

c) megállóhelyek, fordulóhelyek, irányítóhelyek létesítése, korrekciók megvalósítása, megállóhelyi 

létesítmények karbantartása; 
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d) közúti forgalomszabályozás a közösségi közlekedésben biztosított prioritás figyelembevételével, 

az Önkormányzat és az országos közúthálózat kezelését végző szakmai szervezetekkel a kezelésében 

lévő úthálózaton; 

e) helyi autóbuszvonal, pályaudvar, megállóhelyek hó- és síkosság mentesítése; 

f) a helyi személyszállítási közszolgáltatás lebonyolításával összefüggő hatósági bejárások 

lebonyolítása. 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a város helyi személyszállítási közszolgáltatását érintő 

közlekedésfejlesztési tervek elkészítésébe a Megrendelő a Szolgáltató szakemberei számára 

lehetőséget biztosít a szakmai javaslatok megtételére. 

3. Felek a szerződésszerű teljesítés érdekében kötelesek együttműködni. Ennek megfelelően időben 

tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan 

kérdésről, körülményről, amely a szerződés hibátlan, maradéktalan teljesítésére kihatással lehet. 

4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben írt közszolgáltatási tevékenység ellátása során az utasok 

személyes adatait Megrendelő nem ismeri meg, azt nem kezeli, azokat kizárólag Szolgáltató ismerheti 

meg, vagy kezelheti, így ő minősül az EU 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 

szerinti Adatkezelőnek. 

Szolgáltató az utasok személyes adatait a GDPR, valamint a Személyszállítási Törvényben foglalt 

előírásokkal összhangban kezelheti. Az adatkezelési tájékoztatót, amely tartalmazza valamennyi 

adatkezelés célját, jogalapját, az érintetteket megillető adatvédelemmel kapcsolatos joggyakorlására 

vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos részletes előírásokat a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően közzéteszi. 

 

 

X. TITOKTARTÁS, INFORMÁCIÓSZABADSÁG, ÁTLÁTHATÓSÁG 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 

tudomásukra jutott üzleti és gazdasági titkot, bizalmas információt – beleértve a védett ismeretet is – 

megőrzik és bizalmasan kezelik, nem használják fel, nem teszik közzé, nem szolgáltatják ki, nem 

teszik hozzáférhetővé, felhasználhatóvá továbbá ezeket kizárólag a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerülő feladatok megoldása érdekében használják fel. 

2. Feleket a titoktartási kötelezettség – eltérő írásos megállapodásuk hiányában – a fennálló 

jogviszony megszűnése után a Ptk. szerinti 5 éves elévülési időtartam alatt változatlanul, korlátozás 

nélkül terheli. 

3. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a rájuk külön-külön vonatkozó jogszabályok 

alapján – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 

évi CXXII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint – az általuk kötött szerződések 

vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettségük áll fenn, melyet a 

jogszabályokban foglaltak szerint teljesíteni kötelesek. Felek a szerződés aláírásával nyilatkoznak, 

hogy az erre vonatkozó jogszabályokat ismerik, a tájékoztatást megértették és tudomásul vették. 

4. A Felek a jelen megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetnek 

minősülnek. A Felek ezen tény változása esetén haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. A Felek 

kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal jogosultak a szerződést felmondani, ha a másik fél a szerződés 

megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 
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XI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Szerződés módosítása, kiegészítése 

Szerződés felek közös akaratával írásban bármikor módosítható. Felek rögzítik, hogy a jelen 

szerződést közös megegyezéssel írásban módosítják, amennyiben a jogszabályi környezetben, a 

finanszírozási rendszerben, vagy a menetrendben változás következik be, és a szerződésmódosításra 

a Személyszállítási Törvény szerint lehetőség van. Felek rögzítik, hogy a személyszállítási 

tevékenység ellátásával vagy menetrendben meghatározott járatok üzemeltetésével kapcsolatos 

előírást tartalmazó magasabb szintű jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan – 

külön erre vonatkozó megegyezés nélkül – módosítja a szerződés érintett előírásait, amennyiben a 

jogszabály a Felek részére nem biztosít eltérési lehetőséget. Felek a jogszabályi változásokról 

tudomást szerezve írásban értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve 

ha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen 

szerződés-módosításokat. 

 

 

XII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

1. A szerződés lejárta 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a benne foglalt határozott idő elteltével, minden további 

jogcselekmény nélkül megszűnik. 

 

2. A szerződés megszüntetése 

Felek közös megegyezéssel, írásban bármikor jogosultak a szerződést megszüntetni. 

 

3. Rendes felmondás 

Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 3 hónapos határidővel, írásban felmondani.  

 

4. Rendkívüli felmondás 

Jelen szerződés bármely pontjának megsértése szerződésszegő magatartásnak minősül. A szerződést 

szegő fél köteles mindent megtenni a szerződésellenes állapot megszüntetése érdekében és köteles a 

vétlen fél esetleges érdeksérelmét orvosolni. Szerződésszegő magatartás miatti azonnali 

felmondásnak csak súlyos szerződésszegés esetén van helye. 

A Megrendelő rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést, ha a Szolgáltató a Szerződésben 

foglalt lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti, és a szerződésszegést 

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére az abban foglalt ésszerű határidőre nem orvosolja. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szolgáltató: 

a) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózaton vagy annak egy részén a helyi 

személyszállítási közszolgáltatást saját hibájából egyoldalúan, véglegesen vagy többször időlegesen 

megszűnteti, szünetelteti, 

b) az autóbuszjáratokat saját hibájából a közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét képező adott 

időpontban érvényes menetrendtől folyamatosan eltérően közlekedteti - ezen belül különösen ilyen 

módon a járatvonalon a napi üzemidőt csökkenti, a gyakoriságot elmulasztja, az előírt napi járatszám 

alatt teljesít, a vonalhálózatot vagy egy részét a Megrendelő jóváhagyása nélkül megváltoztatja, a 

kapacitást visszatartja, illetve 

 

csökkenti – és a menetrendi teljesítést Megrendelő felszólítása ellenére 3 napon belül nem állítja 

helyre, 
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c) a helyi személyszállítási közszolgáltatás során az autóbuszjáratok közlekedtetésére, a 

személyszállítási tevékenységre, valamint az ehhez használt járművek üzemben tartására és 

üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat súlyosan és ismételten megszegi, 

d) helyi személyszállítási közszolgáltatás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét 

az illetékes szakmai szervezet határozatával visszavonja, vagy a szolgáltató által üzemeltethető 

járművek számát – az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése 

mellett – ismételten korlátozza, 

e) az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem 

a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban 

foglaltak megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, 

illetve a Szolgáltatót ebben jogerősen elmarasztalják. 

Nem tekintendő szerződésszegésnek a Ptk. által rögzített, vis major esetek körébe tartozó események 

bekövetkezéséből fakadó szolgáltatás meghiúsulás, teljesítés elmaradás. 

A Szolgáltató rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést, ha Megrendelő a Szerződésben 

foglalt lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti, és a szerződésszegést Szolgáltató 

írásbeli felszólítása ellenére az abban foglalt ésszerű határidőre nem orvosolja. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Megrendelő 

a) jogszabály, az önkormányzat képviselő-testületének döntése vagy a közszolgáltatási szerződés 

alapján a Szolgáltatót megillető ellentételezés, továbbá bármely, az autóbusz-közlekedés fenntartását, 

működtetését (üzemeltetését), fejlesztését szolgáló megszerzett (megkapott) támogatás felszólítás 

ellenére történő visszatartása, vagy a határidő után 60 napot – ismétlődő esetben 30 napot – 

meghaladó késedelmes megfizetése a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó előzetes megállapodás 

nélkül, 

b) a közszolgáltatási szerződésben a Szolgáltató részéről vállalt helyi személyszállítási 

közszolgáltatás fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló feladatok ellátását 

biztosító kötelezettségei teljesítésének, felszólítás ellenére történő elmulasztása – ide értve azt az 

esetet is, amikor az Önkormányzat a szükséges döntéseit nem hozza meg vagy jelentősen késlekedik 

azok meghozatalával –, ha azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató által 

vállalt szolgáltatás teljesítését, a megegyezés szerinti menetrendek megtartását, a járművek 

közlekedtetését, 

c) a szerződésben vagy külön megállapodásban vállalt, a Szolgáltató helyi személyszállítási 

közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges vagy azt szolgáló ingatlanok és/vagy tárgyi 

eszközök használatba, illetve rendelkezésre adásának felszólítás ellenére nem teljesítése vagy 

jelentősen késleltetése – függetlenül annak okától – és ezzel a Szolgáltató vállalt kötelezettségeinek 

teljesítésének akadályozása vagy a Szolgáltatónak kár, illetve költségtöbblet okozása. 

A felmondásra okot adó esetben Felek az ok és az adott helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével 

igazolható módon kötelesek a szerződésszegő felet felszólítani a szerződésszegés kiküszöbölésére. 

Amennyiben a szerződésszegő fél a felszólításnak a kiszabott és az adott helyzetnek megfelelő 

orvoslási határidőn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, a fél 

jogosult a szerződésszegő félhez intézett írásbeli felmondással a szerződést felmondani, azzal hogy a 

közszolgáltatási tevékenység megszüntetésének határideje a közléstől számított 6 hónap. 

Felek megállapodnak, hogy a bizonyított és azonnali felmondásra okot adó szerződésszegő 

magatartás esetén köteles a szerződésszegő fél megtéríteni a másik fél részére a szerződésszegő 

magatartással összefüggésben keletkezett igazolt kárt. 

 

5. A felmondás közlése 
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A felmondást írásban, tértivevényes levéllel, vagy személyes kézbesítés útján kell a másik félhez 

eljuttatni. Amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt címén a felmondólevelet a feladástól 

számított 7 naptári napon belül nem veszi át, úgy az a 8. napon kézbesítettnek tekintendő. 

Rendes felmondás esetén a szerződés a felmondólevél kézbesítésétől számított 3 hónap elteltével, 

rendkívüli felmondás esetén pedig a kézbesítéstől számított 10 nap elteltével szűnik meg. 

 

6. Továbbszolgáltatás 

Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az ellátás folyamatos biztosítása érdekében, a 

Megrendelőnek felróható okból történő szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondás esetén – 

amennyiben a Megrendelő erre írásban felkéri, valamint előlegezi a továbbszolgáltatás szerződés 

szerinti várható költségét – a szerződés szerinti feladatokat mindaddig ellátja, amíg a megelőlegezett 

költségekből erre futja. Felek rögzítik, hogy az e pont szerinti továbbszolgáltatás időtartama nem 

haladhatja meg a 90 napot. 

 

7. Jogviták 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Személyszállítási Törvény, a Ptk., a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és a kapcsolódó szakágazati jogszabályok az irányadók.A 

szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása 

vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott 

jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, 

illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen 

lenne a jelen szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 

Felek vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezik, amennyiben az ésszerű időn belül nem vezet 

eredményre, úgy a Felek jogvitájának eldöntése tárgyában a Polgári Perrendtartás mindenkor hatályos 

általános szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

 

 

XIII. VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a vasúti és közúti személyszállítási 

közszolgáltatásokról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete, a 

Személyszállítási Törvény, a Ptk., és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU 

rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az 

autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási 

üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

2. Szolgáltató - a Megrendelő tájékoztatása mellett - jogosult harmadik fél részére személyszállítási 

szolgáltatást nyújtani azzal a feltétellel, hogy a harmadik fél számára nyújtott szolgáltatás nem jár a 

jelen szerződésben rögzített teljesítményi és minőségi elvárások alulteljesítésével. 

3. A Felek által kötött közszolgáltatási szerződés minden tekintetben nyilvános. 

4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosultak, az ahhoz szükséges 

felhatalmazással rendelkeznek. 

5. A Felek a jelen szerződést közös elolvasását és értelmezést követően, mint akaratukkal és 

valósággal minden tekintetben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag 6 (hat) eredeti példányban 

aláírták, melyből 3 példány a Szolgáltatót, 3 példány pedig a Megrendelőt illeti meg. 
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A szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, melyek a szerződés megkötésekor az 

alábbiak: 

 

1. sz. melléklet: Bicske város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésének 

menetrendje 

 

Bicske, 2022…………… 

  

  

_____________________________       _____________________________ 

Bicske Város Önkormányzata         ……………………..                 

képviseli:                         képviseli:  

Bálint Istvánné polgármester           ……..……………  

  

Ellenjegyzések 
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Csatolandó dokumentumok és iratok (iratminták) 

 

FELOLVASÓLAP 

Pályázó neve: 

… 

Pályázó székhelye: 

… 

Pályázó képviselőjének a neve: 

… 

Pályázó telefonszáma: 

… 

Pályázó faxszáma: 

… 

Pályázó e-mail címe: 

… 

Bírálati szempont: a legalacsonyabb Megrendelő által fizetendő ellentételezés egy hónapra 

eső bruttó összege 

 

Ajánlat: …………………….Ft 

 

Alulírott …… és ……, a …... mint Pályázó képviseletében Bicske Város Önkormányzata által „Bicske 

város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás 

közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyban indított pályázati eljárás során 

nyilatkozunk, hogy a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeket és kötelezettségeket megismertük és azokat 

elfogadtuk. 

 

…………..2022………….. 

…………………………………………  

aláíró1  

pozíció/titulus  

cégnév  

……………………………………..  

aláíró2  

pozíció/titulus  

cégnév  
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NYILATKOZAT 

kizáró okokról 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírottak .................... és ...................., a .................... (székhely: .....................; cégjegyzékszám: 

....................; adószám: ....................) mint Pályázó képviseletében Bicske Város Önkormányzata által 

„Bicske Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyban indított pályázati eljárás 

során nyilatkozunk, hogy az általunk képviselt Pályázó  

a) nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csődeljárás, felszámolási eljárás folyamatban;  

b) tevékenységét nem felfüggesztette fel és nem függesztették fel;  

c) megfelel az átlátható szervezetekre vonatkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 

§ (1) bek. 1. pontjában foglalt követelményeknek;  

d) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján köztartozásmentes adózó;  

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményét nem sértette meg:  

− a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 

évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 

határozatban megállapított és munkaügyi bírósággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el, vagy  

− külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 

vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 

emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 

központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott szabálysértést nem 

követett el;  

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. § (1) bekezdés alapján bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, tevékenységétől nem 

tiltotta el, illetve tevékenységét bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;  
g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, 

vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – 

jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított, és bírsággal sújtott 

jogszabálysértést nem követett el versenyeztetési eljárás során, valamint pályázóval szemben ilyen 

jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen nem állapított meg, 

illetve bírságot nem szabott ki;  

h) székhelye szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve;  

i) a szolgáltatás nyújtásához a székhelye szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt 

szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik;  

j) megfelel az 1071/2009/EK rendelet 3., valamint 5-8. cikkeiben, továbbá a 261/2011. (XII. 7.) Korm. 

rendelet 9-12. §-aiban foglalt feltételeknek;  

k) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős 

közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg;  

l) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést, vagy 

szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem követett el, vagy korábbi – három évnél nem 

régebben vállalt – szerződés kötelezettségét súlyosan nem szegte meg;  
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m) jelen pályázat során előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot nem 

szolgáltat, illetőleg hamis nyilatkozatot nem tesz. 
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NYILATKOZAT 

a teljesítés vállalásáról, a Pályázati Kiírásban foglalt feltételek, kötelezettségek elfogadásáról és 

szolgáltatási feltételek vállalásáról 

 

 

 

 

Alulírottak .................... és ...................., a .................... (székhely: .....................; cégjegyzékszám: 

....................; adószám: ....................) mint Pályázó képviseletében Bicske Város Önkormányzata által 

„Bicske város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyban indított pályázati eljárás 

során nyilatkozunk, hogy az általunk képviselt Pályázó a szolgáltatás elnyerése esetén vállalja, hogy 

a) a szolgáltatást Pályázati Kiíráshoz csatolt helyi autóbusz-menetrend alapján teljesíteni fogja, 

b) a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

létszámú autóbuszvezetővel, 

 

c) a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a szolgáltatás nyújtásához elvárható 

szervezettel (pl.: vezénylő, forgalomirányító-, utasinformációs, illetve jegy- és bérlet értékesítő 

személyzet, ehhez kapcsolódó helyiséggel stb.), 

d) olyan férőhelyű autóbusz-állományt közlekedtet, mely – rendkívüli eseteket kivéve – biztosítja 

zsúfoltság nélküli utasszállítást, 

 

e) a szerződés időtartama alatt EURO II, vagy annál jobb minősítésű motorral rendelkező autóbusz-

állományt üzemeltet, 

f) a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát (műszaki- és 

forgalmi telep, járműtároló) biztosítja, ahol a járművek tárolását, karbantartását, műszaki felülvizsgálatát, 

javítását és takarítását végzi, 

g) az üzemi létesítmények meglétéről (pl.: pihenő, szociális helyiség) saját maga gondoskodik, 
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NYILATKOZAT 

átláthatóságról 

 

 

 

Alulírottak .................... és ...................., a .................... (székhely: .....................; cégjegyzékszám: 

....................; adószám: ....................) mint Pályázó képviseletében Bicske Város Önkormányzata  által 

„Bicske Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyban indított pályázati eljárás 

során nyilatkozunk, hogy az általunk képviselt Pályázó:  

− a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdésének pontjában foglaltak szerint 

átlátható szervezetnek minősül,  

 

− tulajdonosa ....................%-ban a ...................., a tulajdonosi jogokat .................... gyakorolja(több 

tulajdonos esetén opcionálisan bővítendő).  
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NYILATKOZAT 

alvállalkozókról 

 

 

 

 

Alulírottak .................... és ...................., a .................... (székhely: .....................; cégjegyzékszám: 

....................; adószám: ....................) mint Pályázó képviseletében Bicske Város Önkormányzata által 

„Bicske Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyban indított pályázati eljárás 

során nyilatkozunk, hogy az általunk képviselt Pályázó a pályázat nyertessége esetén a közszolgáltatási 

szerződés megkötését követően a teljesítésbe alvállalkozót nem kíván bevonni / az alábbi 

alvállalkozót/alvállalkozókat kívánja bevonni(értelem szerinti szövegrész alkalmazandó).  

− .................... tevékenység ellátására alvállalkozó1: ....................  

− .................... tevékenység ellátására alvállalkozó2: ....................  
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NYILATKOZAT 

műszaki és szakmai alkalmasságról 

(közúti személyszállítási referenciáról szóló nyilatkozat) 

 

 

Alulírottak .................... és ...................., a .................... (székhely: .....................; cégjegyzékszám: 

....................; adószám: ....................) mint Pályázó képviseletében Bicske Város Önkormányzata által 

„Bicske város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyban indított pályázati eljárás 

során nyilatkozunk, hogy az általunk képviselt Pályázó rendelkezik közúti menetrendszerinti 

személyszállítási referenciával. Társaságunk referenciaként .................... feladatot kívánja bemutatni:  

Egy Közszolgáltatási szerződés keretében, 2019. év óta legalább három üzleti évben végzett közforgalmú 

menetrendszerinti helyi személyszállítási referencia bemutatásának legalább feltüntetendő, kötelező 

elemei:  

− Közszolgáltatási szerződés tárgya  

− Közszolgáltatási szerződésben szolgáltató  

− Közszolgáltatási szerződés érvényessége  

− Megrendelő neve  

− Kapcsolattartó neve  

− Kapcsolattartó elérhetősége  

− Ellátott vonalak száma  

− Indított járatdarabszám  

− Menetrend szerinti kilométer  

− Szolgáltatást végző járművek száma  

− Szolgáltatás végző járműállomány életkora  
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NYILATKOZAT 

céginformációról és a köztartozásmentes adózói adatbázisról 

(opcionális, amennyiben Pályázó a lenti kritériumoknak megfelel) 

 

 

 

Alulírottak .................... és ...................., a .................... (székhely: .....................; cégjegyzékszám: 

....................; adószám: ....................) mint Pályázó képviseletében Bicske Város Önkormányzata  által 

„Bicske város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyban indított pályázati eljárás 

során nyilatkozunk, hogy  

− az általunk képviselt Ajánlattevővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a 

www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető cégjegyzékadat 

a valóságot tükrözi,  

 

− cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.  
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NYILATKOZAT 

utas-, vagyon-, és felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról 

 

 

 

Alulírottak .................... és ...................., a .................... (székhely: .....................; 

cégjegyzékszám: ....................; adószám: ....................) mint Pályázó képviseletében Bicske 

Város Önkormányzata által „Bicske város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi 

közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő 

ellátása” tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozunk, hogy a menetrend szerinti 

személyszállítási tevékenységre érvényes utas-, vagyon-, és felelősségbiztosítással az általunk 

képviselt Pályázó rendelkezik, illetve a közszolgáltatási szerződés aláírásának napjára 

rendelkezni fog, mely biztosítás tartama a közszolgáltatási szerződés teljes határozott időtartama 

alatt fennáll majd. Társaságunk által üzemeltetett valamennyi gépjárműre, így a szolgáltatásba 

bevont autóbuszokra is rendelkezünk a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. 

évi LXII. törvény által kötelezően előírt gépjármű-felelősségbiztosítással. 
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