Tisztelt Szerződéses Partnerek!
A BKK Zrt. új ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et készített a BKK Zrt. szolgáltatási területén a BKK
Zrt. Szolgáltatóin kívüli harmadik felek által történő megállóhely-használatról.
A korábbiakkal ellentétben az új ÁSZF egybefoglalja a Főváros által kiadott járati engedélyhez kötött
megállóhely-használat, illetve a Főváros által kiadott járati engedélyhez nem kötött megállóhelyhasználat szabályait.
Az új ÁSZF pontosított fogalomhasználatából adódóan a szerződéses feltételek értelmezhetősége
könnyebbé vált.
Az új ÁSZF a Főváros által kiadott járati engedéllyel rendelkezők, valamint a Főváros által kiadott járati
engedéllyel nem rendelkezők megállóhely-használatára vonatkozóan a szolgáltatás ellentételezésének
módja és mértéke, valamint a fizetési feltételek tekinteténben azonos szerződéses kikötéseket
tartalmaz, a megállóhely használat díjának megállapításában nincs eltérés, a BKK Zrt. az új ÁSZF
keretein belül a megállóhely-használati szerződés személyi hatályának meghatározása tekintetében
csupán a vonatkozó Közgyűlési Rendelet előírásai nyomán különböztet járati engedéllyel rendelkező,
valamint járati engedéllyel nem rendelkező szolgáltatók között.
Az új ÁSZF 1. számú Melléklete, azok részletes műszaki és technikai jellemzőinek ismertetése mellett
tartalmazza BKK Zrt. azon autóbuszos megállóhelyeinek felsorolását, melyek a megállóhely-használat
szempontjából a BKK Zrt. szolgáltatási területén a BKK Zrt. Szolgáltatóin kívüli harmadik felek számára
igénybe vehetők.
Az új ÁSZF részletesebben szabályozza a megállóhely-használati szerződés megszüntetésére vonatkozó
feltételeket, továbbá az elmúlt időszak tapasztalataiból adódóan a vis maior esetek között külön is utal
a közegészségügyi-járványügyi intézkedések, kihirdetett járványhelyzet, veszélyhelyzet,
szükséghelyzet vagy más, járványos megbetegedéshez kapcsolódó, akár bel-, akár külföldi kormányzati
vagy akár nemzetközi szervezet által meghozott intézkedésekre.
A megállóhely-használatért fizetendő díjak immáron nem különülnek el az ÁSZF szövegétől, azokat az
új ÁSZF a mellékleteiként jeleníti meg. Áltáthatóbb és követhetőbb lett az alapdíj és a minimum díj
összegének meghatározása, könnyebben és gyorsabban nyomon követhetők a Partnerek által
kiszemelt megállók övezeti és forgalomnagyság szerinti besorolásai.
Az új ÁSZF az egyes megállapított díjtételek kialakításának elemeként a megállóhelyeket használó
járművek környezetvédelmi besorolása szerinti megkülönböztetést a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi. XLI. törvény, valamint a Közgyűlési Rendelet vonatkozó előírásaiból
fakadóan továbbra is megtartotta.
Az új ÁSZF a Partnerek számára az elektronikus számlázás elfogadására vonatkozó nyilatkozatot is
tartalmaz, azonban annak kitöltése és elfogadása nem feltétele a megállóhely-használatra vonatkozó
szerződések megkötésének.
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