
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Zsombok Lajos elnök által képviselt Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás (Címe: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2., 
adószáma: 15571380-2-14, bankszámlaszáma: 11743105-15571380-
00000000), mint megrendelő (továbbiakban: Társulás), másrészről a Bebics 
János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes és Eigner János 
személyszállítási osztályvezető által képviselt KAPOS VOLÁN Autóbusz-
közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Füredi 
út 180.,) mint szállító (továbbiakban: KAPOS VOLÁN Zrt.) (együttes 
említésük esetén: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. A szerződés tárgya: Különcélú menetrend szerinti autóbuszjáratokkal a 

Társulás működési körébe tartozó körzetből az általános iskolai tanulók 
és óvodások (a továbbiakban: tanulók), a részükre kijelölt, vagy általuk 
(törvényes képviselőjük által) választott oktatási intézménybe 
rendszeresen és megfelelő időben történő utaztatásuk biztosítása. 

2. A Társulás megbízza a KAPOS VOLÁN Zrt-t, hogy a szerződés 1. sz. 

mellékletét képező menetrendben foglaltak szerint az autóbuszjáratok 
közlekedtetését biztosítsa. A KAPOS VOLÁN Zrt. a személyszállítás 
elvégzését vállalja. 

3. A KAPOS VOLÁN Zrt. kötelezettségei: 

A Felek a Pogányvölgyi Kistérségben biztosítanak különcélú menetrend 
szerinti autóbuszjáratot. A jelen szerződés hatálya alá tartozó települések: 
Hács-Lengyeltóti. 

4. A KAPOS VOLÁN Zrt. vállalja, hogy egy db autóbuszt indít a tanulók 
szállítása céljából. 

5. A KAPOS VOLÁN Zrt. kötelezettségei 

a.) A KAPOS VOLÁN Zrt. köteles a teljesítéshez szükséges – a jelen 
szerződés 1. sz. mellékletét képező menetrendben foglaltak 
szerinti – viszonylatokban és időpontokban autóbuszt a 
Társulás rendelkezésére bocsátani. 

b.) A KAPOS VOLÁN Zrt. autóbuszvezetője a tanulók szállításával 
összefüggő feladatokról menetlevelet állít ki, melyen az 
autóbusz valamennyi teljesítményét bejegyzi, és a Társulás 
cégszerű aláírásra jogosult képviselőjének bemutatja, aki 
minden bejegyzést ellenőriz és aláír. 

c.) Az autóbuszon a tanulókon kívül az Őket kísérő felnőttek 
utazhatnak, akik kötelesek az utazási feltételeket tudomásul 
venni és betartani. 



6. A Társulás kötelezettségei 

a.) A Társulás köteles gondoskodni a járatokon a kísérő 
személyéről, aki felügyel a tanulókra, fegyelmezett utazásukra 
és biztonságukra. 

b.) A Társulás a személyszállítási feladatok elvégzéséért 2011. 
szeptember 1-től havonta 65.500 Ft+Áfa, vagyis bruttó 81.875 
Ft, azaz: Nyolcvannyolcezer-nyolcszázhetvenöt forint fuvardíjat 
fizet a KAPOS VOLÁN Zrt-nek. 

c.) A fuvardíj kifizetése számla ellenében történik, a KAPOS VOLÁN 
Zrt. 10403909-39023001-00000000 számú bankszámlájára 
történő átutalással tárgyhó 15. napjáig. 

d.) A Társulás jogosult a személyszállítás szüneteltetését vagy 
annak időbeni módosítását kezdeményezni a KAPOS VOLÁN 
Zrt. felé olyan időben, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt. 
felkészülhessen a módosítás végrehajtására. 

e.) Amennyiben a KAPOS VOLÁN Zrt. az autóbuszt az 1. sz. 
mellékletben rögzített menetrendben meghatározott időben, 
vagy legkésőbb az azt követő 15 percen belül nem állítja ki, a 
Társulás kártérítésként követelheti a mások járműért kifizetett 
többletdíjat, továbbá a szerződésszegés folytán keletkezett 
kárát, kivéve, ha a KAPOS VOLÁN Zrt. bizonyítja, hogy a kárt 
működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

f.) A Társulás kárenyhítési kötelezettség alapján vállalja, hogy 
ilyen esetben a 15 perc várakozási idő eltelte után megkísérli a 
tanulók elszállítását menetrend szerinti autóbuszjárat 
segítségével. 

7. a szerződés hatálya és megszűnése 

a.) A szerződés 2011. szeptember 1. napján lép hatályba és 2013. 
június 15. napjáig tart. 

b.) A felek a tanítási szünet időtartamára a szerződést 
szüneteltetik. 

c.) Amennyiben a szerződés tárgyát érintő jogszabályi környezet 
lényegesen megváltozik, a Felek jogosultak a szerződést 30 
napos határidővel írásban felmondani. 

d.) A Felek rögzítik, hogy a 2012. szeptember 1-től járó havi 
fuvardíj mértékéről legkésőbb 2012. augusztus 31-ig 
megállapodnak.  

e.) A Feleket a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali 
hatályú felmondás joga illeti meg. 



f.) A Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor, írásban 
módosíthatják. 

8. Egyéb rendelkezések: 

a.) A Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket, 
reklamációkat a felmerülést követően haladéktalanul egymás 
tudomására hozzák és igyekeznek azokat egymás jogos 
érdekeinek figyelembevételével peren kívül rendezni. Jogvita 
esetére a Felek pertárgyértéktől függően kikötik a Fonyódi 
Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét. 

b.) Jelen szerződés 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 

c.) A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel 
szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a 20/1981. 
(VI.19.) Mt. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

A Felek képviselői a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

Kaposvár, 2011. augusztus 10. 

 

 

 ……………………………….. ………………………….. 
 Megrendelő KAPOS VOLÁN Zrt. 



1. sz. melléklet 
Érvényes: 2011. szeptember 1-jétől 

 
 

A lengyeltóti Fodor András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola kiszolgálását végző különcélú 

menetrend szerinti autóbuszjárat menetrendje 
 
 Indul Honnan Hová Érkezik 
 7:15 Hács Lengyeltóti 7:24 
 
Közlekedik: iskolai előadási napokon  


