
31.sz. melléklet 
 
 
 

A forgalom irányítási és utastájékoztatási informatikai rendszer (KEFIR) járműfedélzeti 
eszközeinek elhelyezésére és üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések 

 
Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódó KEFIR 
működéséhez szükséges eszközök telepítése és üzemeltetése során a jelen 31. számú 
mellékletben rögzítettek szerint működnek együtt. 
 
1. Fogalmak 
 
Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer (KEFIR): jelenti a Megrendelő által a 
Szerződés megkötése időpontjában biztosított, a helyi közszolgáltatás nyújtásához és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó dinamikus forgalomirányítási és utastájékoztatási feladatokat 
egyesítetten ellátó informatikai rendszert, illetve a Szerződés időtartama alatt esetlegesen a 
jövőben azonos funkciókkal kiépülő új rendszert. A rendszer elemeinek megnevezését és 
átadásra kerülő mennyiségét jelen Szerződés 8. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Autóbusz Műszaki Specifikációja: jelen Szerződés 6. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Autóbuszfedélzeti Eszközök: Megrendelő által a jelen szerződés 8. sz. mellékletében 
részletesen meghatározott eszközök. Nem értendők ide azok az eszközök, melyek biztosítása a 
jelen szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak alapján Szolgáltató feladata. 
 
Szolgáltató által biztosított Eszközök: azok az eszközök, melyek biztosítása a jelen szerződés 
6. sz. mellékletében foglaltak alapján Szolgáltató feladata. 
 
Eszközök: Az Autóbuszfedélzeti Eszközök és a Szolgáltató által biztosított Eszközök 
együttesen. 
 
A Felek tudomásul veszik, hogy a KEFIR felépítése és működése a Megrendelő egyoldalú 
döntése alapján módosulhat, azonban az ilyen változások a Szerződés jelen 31. számú 
mellékletében foglalt rendelkezéseket nem érintik, azok változtatás nélkül maradnak hatályban. 
A jelen 31. számú mellékletben rögzített együttműködési szabályok a Felek közös 
megegyezésével módosíthatók. 
 
2. Az Eszközök beszerzése  
 
2.1 Szolgáltató által biztosított Eszközök beszerzése 
 
Szolgáltató kizárólagos joga kiválasztani, hogy az Autóbusz Műszaki Specifikációban 
meghatározott eszközöket mely cégtől, milyen beszerzési kondíciók mellett szerzi be. A Felek 
rögzítik, hogy a Szolgáltatás teljes időtartama alatt a Szolgáltató által biztosított Eszközöknek 
az autóbuszban hiánytalanul, beszerelt, üzemképes állapotban kell lenniük.  
 
 
 
 



2.2 Autóbuszfedélzeti Eszközök beszerzése 
 
Az Autóbuszfedélzeti Eszközök beszerzésének finanszírozása, a finanszírozási forrás 
biztosítása a Megrendelő kizárólagos feladata és felelőssége, azok beszerzésével kapcsolatos 
költségek, finanszírozási kötelezettségek még részben sem háríthatok át a Szolgáltatóra. 
Megrendelő kizárólagos joga a döntéshozatal minden, az Autóbuszfedélzeti Eszközök 
beszerzésével és finanszírozásával kapcsolatos kérdésben.  
 
3. Az Eszközök beszerelési Tervdokumentációja  
 
3.1 Tervdokumentáció készítése 
 
Megrendelő rendelkezik azon tervdokumentációkkal, melyek a helyi közszolgáltatás területén 
eddig használt típusokhoz készültek el. Amennyiben Szolgáltató eddig a helyi közszolgáltatás 
területén nem használt típussal végzi tevékenységét, akkor a Megrendelő által biztosított 
eszközökhöz szükséges beszerelési dokumentációt köteles saját költségén készíteni vagy 
elkészíttetni, szükség esetén annak hatósági engedélyezését elvégeztetni. Ennek elkészítése 
érdekében Megrendelő az Eszközök vezetékelési sémáját, valamint az Autóbuszfedélzeti 
Eszközök műszaki adatait, paramétereit a jelen Szerződés 6. sz. mellékletében megadta. 
Szolgáltató vállalja, hogy az újonnan beszerzett autóbuszok szállítására azok gyártójával eleve 
olyan szerződést köt, hogy a gyártó az újonnan beszerzett autóbuszokba már azok gyártásakor 
beépíti az Eszközök elhelyezéséhez szükséges konzolokat, energiaellátó és kommunikációs 
kábeleket. A tervdokumentáció ezen eszközökre értelemszerűen kiterjed.  
 
3.2 Tervdokumentáció jóváhagyása 
 
A műszaki terveket azok elkészülte után Szolgáltató Megrendelő részére véleményezésre 
átadja. Megrendelő számára a véleményezésre a tervdokumentáció átvételétől számított 10nap 
áll rendelkezésre, ennek lejártakor a Megrendelő írásban köteles a tervdokumentációval 
kapcsolatos észrevételeit a Szolgáltatóval közölni. Amennyiben a jelzett határidő 
eredménytelenül telik el, ezt úgy kell értelmezni, hogy a Megrendelőnek a beszerelési 
tervdokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan észrevétele nincsen, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
Szolgáltató vállalja, hogy a tervdokumentáció elkészítése vagy elkészíttetése során a 
Megrendelő által határidőben küldött észrevételeket figyelembe veszi. Amennyiben akár a 
Megrendelő a megküldött műszaki tervekre észrevételeket tesz, és eme észrevételek alapján a 
tervek átdolgozásra kerülnek, az átdolgozott tervek kapcsán is biztosítja Szolgáltató a 
Megrendelő részére az észrevételezési jogot, ugyanolyan feltételekkel, mint a 
tervdokumentáció első verziójának észrevételezése kapcsán. 
Amennyiben a Felek a beszerelési tervdokumentációt jóváhagyják, ezzel visszavonhatatlanul 
elismerik azt is, hogy amennyiben az Autóbuszfedélzeti Eszközöknek az autóbuszokba történő 
beszerelése pontosan a tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően történik, az 
Autóbuszfedélzeti Eszközöknek az autóbuszokba történő beszerelése és működése sem az 
autóbuszokat, sem az Autóbuszfedélzeti Eszközöket nem károsítja, azok működésében, 
üzemszerű használhatóságában semmilyen hátrányt nem okoz. 
A Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsátott tervdokumentációra, mint szellemi 
alkotásra vonatkozóan a Megrendelő részére szabad, kötelezettségmentes felhasználási 
engedélyt ad. 
 
 



4. Az Eszközök beszerelésére vonatkozó rendelkezések  
 
4.1 Szolgáltató által biztosított Eszközök beszerelése  
 
A Szolgáltató által biztosított Eszközök mindegyikét olyan módon kell az autóbuszokba 
beszerelni, hogy a beszerelés az autóbuszokba az autóbusz gyártásakor, az autóbusz 
gyártójának közreműködésével történjen meg. A Szolgáltató által biztosított Eszközök 
beszerelésével kapcsolatos minden költség Szolgáltatót terheli. 
 
Szolgáltató vállalja, hogy a beszerelés a 3. pontban meghatározott tervdokumentáció szerint 
történik meg. Amennyiben a Szolgáltatónak vagy bármely, vele szerződött harmadik félnek 
felróható okból a beszerelés nem a tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően történik, és 
Megrendelőnek vagy partnerének bizonyítottan ez okból kára keletkezik, annak megtérítését 
Szolgáltató biztosítja. 
 
4.2 Autóbuszfedélzeti Eszközök beszerelése és a KEFIR üzembe helyezése 
 
Az Autóbuszfedélzeti Eszközöknek az autóbuszokba történő beszerelése a Szolgáltató 
feladatköre és költsége, melyet köteles az eszközök garanciális és szavatossági előírásainak 
betartására tekintettel Megrendelő szerződött partnerével (továbbiakban: „Partner") végeztetni. 
A Megrendelő a kiválasztott Partner személyéről tájékoztatja a Szolgáltatót.  
A Partner az Autóbuszfedélzeti Eszközök autóbuszokba történő beszerelését a 3. pont szerint 
véglegesített beépítési tervdokumentáció alapján, a beépítési tervdokumentáció pontos 
követésével végzi. 
Szolgáltató a beszerelés érdekében autóbuszonként a tervdokumentációban meghatározott 
beszerelési időt biztosít a Partner számára. A teljesítés helyszínét Megrendelő, Szolgáltató és 
Partner előre közösen egyeztetik.  
Amennyiben Szolgáltatónak felróható okból a rendszerelemek beszerelése nem történik meg az 
adott autóbusznak a szolgáltatásba történő bevonásáig, a szolgáltató az érintett autóbusszal nem 
kezdheti meg a szolgáltatást és ez a szerződés szerint neki felróható oknak minősül. 
Amennyiben a beszerelés és az eszközök rendeltetésszerű működtetése a Partnernek felróható 
okból nem valósul meg, az a Szerződés szerint Szolgáltatónak nem felróható oknak minősül.  
 
5. A kompatibilitás megteremtése  
 
Szolgáltató vállalja, hogy jelen Szerződés időtartamán belül Megrendelővel előzetesen 
egyeztetett és elfogadott módon Szolgáltatójelen Szerződés 8. sz. mellékletében meghatározott 
Megrendelő által biztosított Eszközök specifikációjának megfelelő eszközökkel szerel fel 
autóbuszt, úgy az Autóbuszfedélzeti Eszközökkel való kompatibilitás a mellékletben 
rögzítetteknek megfelelően Szolgáltató feladatköre és költsége.  
A „kompatibilitás" alatt a felek együttműködési képességet értenek: az Autóbuszfedélzeti 
Eszközök a Szolgáltató által biztosított Eszközökkel és az autóbusszal akkor kompatibilisek, ha 
abba műszakilag beépíthetők, az Autóbusz Műszaki Specifikációjában meghatározott 
kapcsolódó rendszerekkel és eszközökkel együttműködnek, és az autóbusz és/vagy az 
Autóbuszfedélzeti Eszközök elektromos rendszerei az autóbusz motorjának leállítása esetén is 
a normál üzemi motorműködési szünetek időtartama alatt biztosítani tudják az 
Autóbuszfedélzeti Eszközök, azok alkotórészei és tartozékai üzemszerű működéséhez 
szükséges energiát. 



A Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az Eszközöket ne kizárólag a Forgalomirányítási és 
Utastájékoztatási Rendszer részeként, forgalomirányítással és utastájékoztatással összefüggő 
célokra használja, hanem azokhoz integrálhassa a jövőbeni elektronikus jegyrendszer, vagy 
bármely más, az autóbuszokra a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő által telepítendő egyéb 
rendszert. Amennyiben a Megrendelőnek ilyen szándékai lennének, erről írásban tájékoztatja a 
Szolgáltatót, és ebben az esetben Szolgáltató köteles Megrendelő vagy Partnere rendelkezésére 
bocsátani minden olyan autóbuszspecifikus információt és adatot, amely az Eszközök és az 
autóbuszok együttműködési képességének megteremtésére szolgál. Szolgáltató a Megrendelő 
által közölt információ- és adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatosan 
értelemszerűen és külön díj felszámítása nélkül köteles együttműködni. Ezen jogával 
Megrendelő vagy Partnere kizárólag jóhiszeműen élhet, a rendelkezésére bocsátott adatokat és 
információkat csak jóhiszeműen, bizalmasan kezelheti.  
 
6. Az Autóbuszfedélzeti Eszközök birtokjogi helyzete, megterhelése  
 
6.1 Az Autóbuszfedélzeti Eszközök tulajdoni és birtokjogi helyzete  
 
Az egyes Autóbuszfedélzeti Eszközök attól az időponttól kezdődően, hogy azokaz 
autóbuszokba beszerelésre kerültek, a Szolgáltató birtokában vannak. Az Autóbuszfedélzeti 
Eszközöket a Szolgáltató kizárólag azon az alapon tartja a birtokában, hogy ezek az eszközök 
beépítésre kerültek a Szolgáltató üzemeltetésében levő autóbuszokba, így - kényszerűen - a 
birtokjogi helyzet kiterjed az autóbuszokba beépített Autóbuszfedélzeti Eszközökre is. 
A birtokjogi helyzet azonban a Szolgáltató részére az Autóbuszfedélzeti Eszközökkel 
kapcsolatos semmilyen többlet jogosítványt nem biztosít, így különösen, de nem kizárólagosan 
a Szolgáltató nem szerzi meg ezeknek az eszközöknek a tulajdonjogát, vagy a hasznosítás jogát 
sem. A Felek rögzítik, hogy az Autóbuszfedélzeti Eszközöknek a használatára, hasznosítására 
vonatkozó jogokkal, és a rendelkezési joggal teljes egészében és kizárólagosan a Megrendelő 
rendelkezik.  
 
6.2 Az Autóbuszfedélzeti Eszközök üzemeltetője  
 
Az Autóbuszfedélzeti Eszközöket a Szerződés teljes hatálya alatt Szolgáltató az eszközök 
garanciális és szavatossági feltételeinek folyamatos biztosítása céljából a Megrendelő 
partnerével (továbbiakban: „Partner") üzemelteti, a jelen mellékletben rögzítetteknek 
megfelelően. A Szolgáltató az Autóbuszfedélzeti Eszközök üzemeltetésében az alábbiakban 
részletezettek szerint működik közre. A Szolgáltató által biztosított Eszközökért és azok 
mindenkori üzemkészségéért Szolgáltató felelős. 
 
6.3 Az Autóbuszfedélzeti Eszközök karbantartásának, cseréjének biztosítása 
 
A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az Autóbuszfedélzeti Eszközökhöz bármikor, 
üzemeltetés, javítás vagy csere (kiszerelés) céljából, ésszerű kereteken belül hozzáférést 
biztosítson a Partner részére. 
 
  



6.4 Az Autóbuszfedélzeti Eszközök megterhelése  
Szolgáltató nem jogosult arra, hogy akár az Autóbuszfedélzeti Eszközöket zálogba adja, vagy 
más módon megterhelje, vagy ezeket az eszközöket a Szolgáltatóval szembeni bármely igény 
vagy követelés biztosítékaként használja fel. Abban az esetben, ha a Szolgáltató bármely 
tevékenysége során az autóbuszokra vonatkozó biztosítékot kötne ki, kötelezi magát, hogy az 
Autóbuszfedélzeti Eszközökre a kikötött biztosítéki konstrukció nem terjed ki, ezek az 
eszközök nem szolgálnak semmilyen Szolgáltatóval szembeni követelés fedezetéül. 
Szolgáltató bármely szerződésének, amelyben az autóbuszok biztosítékként illetve fedezetként 
szerepelnek, a szerződésnek azt is tartalmaznia kell, hogy a biztosíték érvényesítésére esetén 
erről a körülményről a Megrendelőt Szolgáltató és szerződött partnere írásban értesítik, és 
ésszerű, legalább 30 napos határidőt biztosítanak a Megrendelő részére az Autóbuszfedélzeti 
Eszközök kiszerelésére. 
A Felek rögzítik, hogy az előző bekezdésben rögzített kötelezettség értelemszerűen vonatkozik 
arra az esetre is, ha a finanszírozó részére a biztosíték nyújtása abban a formában történik, hogy 
az autóbuszok tulajdonosaként, vagy üzemben tartójaként a finanszírozó kerül rögzítésre. 
 
7. Az Autóbuszfedélzeti Eszközök és az autóbuszok közötti jogi kapcsolat  
 
A jelen Szerződés értelmében az Autóbuszfedélzeti Eszközök műszakilag összeépülnek azzal 
az autóbusszal, amin az adott Autóbuszfedélzeti Eszközök elhelyezésre kerülnek. Az 
Autóbuszfedélzeti Eszközök, valamint az őket hordozó autóbusz viszonya jogi értelemben a 
fődolog - tartozék (Ptk. 95.§ (2) bekezdés) jogviszonya szerint alakul, ahol az autóbusz 
tekintendő a fődolognak, az abba beszerelt Autóbuszfedélzeti Eszközök pedig az autóbusz 
tartozékának. 
A fentiek értelmében rögzítették a Felek a fenti 6. pontban azt a tényt, hogy az 
Autóbuszfedélzeti Eszközök tulajdonjoga elválik annak az autóbusznak a tulajdonjogától, 
amibe az adott Autóbuszfedélzeti Eszközök beszerelésre kerültek.  
 
8. Az Autóbuszfedélzeti Eszközök üzemeltetése  
 
Az Autóbuszfedélzeti Eszközöket a Szerződés teljes hatálya alatt Szolgáltató Megrendelő 
partnerével(továbbiakban: „Partner") üzemelteti, az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket a 
jelen pontban rögzítettek szerint viseli. Ennek megfelelően a Partner különösen, de nem 
kizárólagosan biztosítja az Autóbuszfedélzeti Eszközökhöz az alkatrészellátást, 
meghibásodások esetén a javítási szolgáltatást, és ezek költségeit viseli, kivéve ha a 
meghibásodás, rongálódás, hiány a nem megfelelő vagy gondatlan használatból, eseményből 
keletkezett.  
 
8.1 Az Autóbuszfedélzeti Eszközök karbantartása  
 
Az Autóbuszfedélzeti Eszközök karbantartása a Szolgáltató feladatköre és költsége, melyet a 
Partnerrel  végeztet. A Megrendelő a Partner személyéről tájékoztatja a Szolgáltatót.  
 
8.2 Eljárás az Autóbuszfedélzeti Eszközök meghibásodása esetén  
 
Amennyiben az Autóbuszfedélzeti Eszközök meghibásodnak, a Szolgáltató köteles 
haladéktalanul a meghibásodást a Partnernek közvetlenül is jelezni, és hozzáférést biztosítani 
ahhoz az autóbuszhoz, amin a meghibásodott Autóbuszfedélzeti Eszközök telepítésre kerültek. 
Az érintett autóbusz helyett a Szolgáltató lehetőség szerint másik Eszközökkel felszerelt 
autóbuszt biztosít a rendelkezésére álló tartalék autóbuszok mértékéig. 



Amennyiben az Autóbuszfedélzeti Eszközök a Szolgáltatónak felróható okból hibásodnak meg, 
az érintett autóbusz a hiba kijavításáig nem vehet részt a Szolgáltatás teljesítésében. 
Amennyiben az Autóbuszfedélzeti Eszközök a Szolgáltatónak fel nem róható okból hibásodnak 
meg, és az érintett autóbuszt másik autóbusszal pótolni nem lehet, úgy az érintett autóbusz a 
Megrendelődöntése alapján a hiba ellenére forgalomba állítható, illetve forgalomban tartható.  
 
8.3 Az Autóbuszfedélzeti Eszközök energiaellátása  
 
Az Autóbuszfedélzeti Eszközök folyamatos energiaellátását az üzemeltetés során a Szolgáltató 
biztosítja, a beszerelési tervdokumentációnak megfelelően, az autóbusz energiaellátó 
rendszeréről történő vételezéssel. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató nem jogosult sem 
díjmódosítást kezdeményezni, sem pedig költségigényt megfogalmazni arra hivatkozással, 
hogy az Autóbuszfedélzeti Eszközök energia-felvétele az autóbusz üzemanyag-fogyasztását 
növeli, vagy egyéb többletköltségeket okoz.  
 
8.4 Szolgáltatásból kivont járművek 
 
Amennyiben egy adott autóbuszt a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítéséből kivon, vagy a jelen 
Szerződés bármely okból megszűnik, úgy a Szolgáltató köteles annak biztosítására, hogy a 
Partner az Autóbuszfedélzeti Eszközöket az autóbuszokból kiszerelje, és azokat elvigye. 
 


