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Az autóbusz átvétele, alkalmazott pótdíjak, fogalmak 
 

 

 

1. Az autóbusz átvétele és elbocsátása 
 
Az autóbusz kiállását követően az utasok akkor kezdhetik meg a felszállást, amikor a fő utas az 

autóbusz utasterét, használat esetén annak poggyászterét a jármű személyzetével közösen 

megtekintette. Amennyiben a szemle alkalmával rongálást, vagy szennyeződést észlelnek, azt a 

rendelkezésre álló eszközök segítségével rögzítik (okostelefon kamerája, papírra feljegyzik, stb). 

 

Az utasok leszállítását követően, a jármű elbocsátását megelőzően a fő utas és az autóbusz 

személyzete szintén átvizsgálja az autóbuszt. Amennyiben olyan rongálást vagy rendkívüli 

szennyeződést észlelnek, amely a busz kiállásakor nem volt tapasztalható, két példányból álló 

jegyzőkönyvet készítenek, melyben minden kárt tételesen rögzítenek. A jegyzőkönyvet Szolgáltató e-

mailben is továbbítja Megrendelő részére. 

 

Szolgáltató nem kötelezheti a fő utast a jármű fentiek szerinti szemrevételezésére. Ugyanakkor, ez 

nem mentesíti Megrendelőt az okozott kár megtérítésétől. A közös szemle megtagadását úgy 

értékeljük, hogy a fő utas lemondott a megtekintés jogáról. Ilyen esetben, a jármű személyzete 

egyedül vizsgálja át az autóbuszt, kár esetén egyoldalúan készíti el a jegyzőkönyvet.    

 

Az autóbuszon keletkező szemét gyűjtése és elszállítása Megrendelő feladata. Amennyiben 

Megrendelő igényli, a szemét gyűjtésére alkalmas zacskókat elhelyezünk az utastérben. 

Kérjük, környezetünk megóvása érdekében a hulladékot szelektíven szíveskedjenek gyűjteni! 

 

 

 

2. Kár esetén alkalmazandó díjtételek 
 

Az autóbuszon minden, az utasok által okozott kár megtérítendő. Az alkalmazott díjak az alábbiak: 

- Extra takarítás: 20.000,- Ft + áfa / autóbusz 

- Szennyeződés: 20.000,- Ft / m2 

- Rongálás: 20.000,- Ft / m2 
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Amennyiben az autóbusz olyan mértékű kárt szenved, amely a Szolgáltató rendelkezésére álló 

eszközeivel nem orvosolható, úgy a helyreállítás során igénybe vett külső szolgáltató költsége, és az 

autóbusz mozgatása Díjszabás szerint megfizetendő. 

 

Amennyiben az autóbusz és személyzetének programja engedi, lehetőséget biztosítunk Megrendelő 

számára arra, hogy az okozott kárt Megrendelő saját hatáskörén belül elhárítsa. Ezek a munkálatok 

akkor végezhetők, ha az autóbusz nem végez más személyszállítási feladatot. E célból a jármű és 

személyzetének programját nem ütemezzük át, a helyreállítás kizárólag a jármű állásidejében 

végezhető. 

 

 

 

3. Fogalmi meghatározások: 
 

 

Extra takarítás: 
Az utazás, az autóbuszra történő felszállás, leszállás elengedhetetlenül azzal jár, hogy por 

keletkezik, az ülések morzsásak lehetnek, néhány kisebb hulladék is elszóródhat. Ezek a használat 

természetes velejárói, ennek takarítása a Szolgáltató feladata.  

Azonban, az ettől eltérő esetek, mint a rágógumi elhelyezése az autóbusz berendezésein, az extrém 

mennyiségű szemét, az ülések tálcáiba betuszkolt szendvicsek, az újságtartó hálóba begyömöszölt 

ásványvizes palack és almacsutka, a szőnyegbe taposott chips, valamint az oldalkárpit és az ülés 

között gyűjtött szotyi NEM tekinthető normál mértékű használatnak, ezek takarításának költségei 

Megrendelőt terhelik.  

Extra takarításként értékeljük a Megrendelő által el nem szállított nagyobb mennyiségű hulladékot is. 

 

Rendkívüli szennyeződés: 
Az autóbusz bármely berendezésének beszennyezése (pl.: kárpitra folyt cukros üdítő, vagy az ülés 

szövetébe kent csokoládé, stb). 

 

Rongálás:  
Az autóbusz bármely berendezésén az utasok által nem rendeltetésszerű használatból eredő kár (pl. 

üléskarfák szétreszelése, újságtartó hálók kifeszítése, üléskárpitok felszaggatása, fejvédő huzatok 

eltulajdonítása, széttépése). 
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