
22.sz. melléklet 
Menetjegy kezelő és érvényesítő készülékek működésének biztosítása az autóbuszokon 

 
1. Általános előírások 
A melléklet célja, hogy a Szolgáltató autóbuszain gondoskodni kell a Megrendelő által 
biztosított menetjegy kezelő és érvényesítő készülékek (a továbbiakban: készülék) 
működésének karbantartásáról, ellenőrzéséről, folyamatos, rendeltetés szerinti működtetéséről. 
A szabályozás hatálya kiterjed a Szolgáltató által üzemeltetett autóbuszokra. A szabályozás 
kijelöli a végrehajtásban résztvevők feladatait, felelősségét és tevékenységét. 
 
2. Rendelkezésre álló készülékek és üzemeltetési feltételei 
 
Szolgáltató köteles Megrendelő tulajdonosa által a „Kecskemét Megyei Jogú Város 
intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése – tervezés, engedélyezés” című, 
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretein belül beszerzett 100 db 
készülék üzemeltetésére a szolgáltatás végrehajtása során. Szolgáltató ugyancsak köteles a 
készülékekre vonatkozóan a készülék szállítójával üzemeltetési és karbantartási szerződést 
kötni annak érdekében, hogy azok garanciális és szavatossági igényeinek maradéktalan 
kihasználása biztosított legyen.  
Megrendelő az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján hozzájárul, hogy 13 db készülék ne 
kerüljön fedélzeti felszerelésre, ezen készülékek biztosítják a javítás miatt kieső készülékek 
fedélzeti pótlását. 
Szolgáltató köteles minden csuklós autóbuszon az első és a második utastéri ajtónál, szóló 
autóbusznál az első utastéri ajtónál egy-egy készülék felszereléséről és üzemszerű használatáról 
gondoskodni.  
A készülék megsemmisülése esetén Szolgáltató köteles Megrendelőt értesíteni és a 
Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon a készülék beszerzéséről saját költségére 
gondoskodni. 
 
3. A Szolgáltató és a Szolgáltató autóbuszvezetőjének feladatai és kötelezettségei 
 
Az autóbuszvezető köteles az autóbusz átvételekor a készülékek működőképességéről 
meggyőződni. Üzemképtelen készülékkel az autóbusz a telephelyet nem hagyhatja el. 
Amennyiben a napi feladat végrehajtása során a készülék üzemképtelenné válik a Szolgáltató 
autóbuszvezetője köteles a Forgalomirányító felé azt bejelenteni. Köteles továbbá a készülék 
működésképtelenségéről a felszálló utasokat tájékoztatni, valamint a menetjeggyel rendelkező 
utasok menetjegyét annak szám mezőjének letépésével érvényesíteni. A járat ellenőrzése esetén 
köteles az ellenőrzés megkezdése előtt a menetjegy ellenőrt tájékoztatni. 
A készülékek meghibásodása esetén az autóbuszvezető köteles a műszaki könyvbe a hibát 
jelezni a Szolgáltató felé. 
A Megrendelő rendszeresen ellenőrzi a készülékek szabályszerű működőképességét. 
A Szolgáltató köteles az autóbuszokon elhelyezett készülékeket legalább az általa az 
autóbuszoknál alkalmazott ciklikus vizsgálatok során, illetve a készülék hibájára vonatkozó 
hibajelzés esetén kitisztítani, működőképesség szempontjából ellenőrizni, szükség szerint  
szerződéses partnerével megjavíttatni. 
Amennyiben az egyes autóbuszokon nincs elegendő számú készülék, a hiány megszüntetéséről 
intézkedni kell. 
Amennyiben a készülékek ellenőrzése során nem az előírásoknak megfelelő működést vagy 
jegykezelést tapasztal a Megrendelő, akkor a jelen szerződés VII.9.7. szerinti kötbérezést vonja 
maga után. 
 


