
UTASTÁJÉKOZTATÓ 
  

A MH Katonai Közlekedési Központ (továbbiakban: MH KKK) kezelésében polgári 

szolgáltatók által üzemeltetett szolgálati autóbuszjáratok igénybevételének rendjét a HM 

Közigazgatási Államtitkár és a Honvéd Vezérkar Főnök 10/2003 (HK 5.) együttes intézkedése, 

valamint annak 23/2005 (HK 7.) és 184/2005 (HK.5.) módosításai szabályozzák. 

 

Az autóbuszjáratok jogos igénybevétele megfelel a munkába- és hazajárás költségtérítés 

természetbeni adómentes formájának. 

 

Az autóbusz személyzetének utasítást minden esetben csak a Vállalkozó adhat. 

  

Az MH KKK által meghirdetett különcélú menetrendben foglaltak megtartása mindenki 

számára kötelező. A menetrend módosítását kizárólag az MH KKK hajthatja végre a hozzá 

szolgálati úton beérkezett igények alapján. 

 

Az autóbusz fel-, és leszállás céljából csak a menetrendben szereplő megállóhelyeken állhat 

meg. 

 

A késve érkező utasokra a menetrendben meghatározott időn túl várakozni, illetve az 

autóbusznak a megállóhelyeket a menetrendben megadott indulási időnél előbb elhagyni nem 

szabad. 

 

A szolgálati autóbuszjáratokon autóbusz parancsnokot (és helyettest) kell kijelölni. A fent 

említett együttes intézkedés 7. pontja alapján kijelölt autóbusz parancsnok, vagy helyettese az 

autóbusz menetlevelén naponta aláírásával igazolja a szolgáltatás teljesítését.  

 

Az autóbuszok kizárólag az MH KKK által kiadott az utazás jogosultságát igazoló okmánnyal 

(„BÉRLET” vagy „IDEIGLENES BÉRLET”) vehetők igénybe. Ezen utazási okmányok 

biztosítják az utas- és balesetbiztosítást. 

A szolgálati járatot üzemeltető Vállalkozó utas-és balesetbiztosítása alapján kártérítés csak 

azon személyeket illeti meg, amelyek az utazás megkezdésekor rendelkeznek érvényes 

„BÉRLET”-tel vagy „IDEIGLENES BÉRLET”-tel.  

A szolgálati autóbuszjáratokon álló utas nem utazhat. 

Amennyiben az autóbusz ülései rendelkeznek biztonsági övvel, úgy annak használata 

menetközben KÖTELEZŐ! 

Az autóbuszra felszállni kizárólag az első ajtón lehet. 

 

Az autóbuszvezető kötelessége az utazás jogosultságának ellenőrzése. Jogosult azon személyek 

utazásból történő kizárására, akik nem rendelkeznek az MH KKK által kiadott érvényes utazási 

okmánnyal. 

Amennyiben az autóbuszon az utazás jogosultságát igazoló okmánnyal nem rendelkező 

személy utazik, úgy biztosítási esemény bekövetkezése esetén kártérítési felelősség a MH 

KKK-t (MH-t) nem terheli. 

Amennyiben az MH KKK által végzett ellenőrzéskor az autóbuszon a járatra érvényes bérlettel 

vagy ideiglenes bérlettel nem rendelkező utas utazik, vagy nem mutatja fel a 

gépjárművezetőnek felszálláskor az utazásra jogosító bérletét, ideiglenes bérletét, az ellenőrzést 

végző személy az utas adatait felírja és továbbítja a katonai szervezet parancsnoka részére. A 

második ilyen eset után az utas bérlete véglegesen visszavonásra kerül, részére más 

szolgálati járatra sem adható ki utazásra jogosító okmány a vállalkozási keretszerződés 

érvényességének hátralévő idejében. 



A mindenkori autóbusz parancsnok köteles a gépjárművezetőt segíteni az utazási jogosultság 

ellenőrzésében. 

 

A Vállalkozó köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy járatkimaradásra, késésre ne 

kerüljön sor. Ennek érdekében Vállalkozó az autóbusz vezetőjét rádiótelefonnal látja el, 

valamint ügyeleti szolgálatot üzemeltet. 

  

A szerződés szerint: 

- késett az a járat, amely a menetrendben előírt időnél 30 percen belül nem indul el, vagy 

30 percet meghaladóan később közlekedik. (késedelmes teljesítés) 

- kimaradt az a járat, amely a járat indulási idejétől számított 90 percen belül nem indul 

el, vagy 90 percet meghaladóan később közlekedik.  (járatkimaradás) 

  

A Vállalkozó kötelezettsége, hogy az autóbusz fűtését az MH KKK írásos igénye alapján, ennek 

hiányában október 01-e és április 15-e között biztosítsa.  

 

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az autóbusz fűtő készülékét fűtési időszakban illetve a +25 Cº-

t meghaladó hőmérséklet esetén hűtő készülékét az autóbuszvezetők a fordulónkénti 

kezdőponti indulás előtt 20 perccel bekapcsolják. 

  

Annak érdekében, hogy a szolgálati járatok minél gazdaságosabban, célszerűbben legyenek 

kihasználva: 

- az utas kötelessége az MH KKK parancsnokának azonnali tájékoztatása az utazási 

jogosultsága változásáról, 

- amennyiben szolgálati járatot huzamosabb ideig (60 napot meghaladó) nem veszik 

igénybe, úgy a BÉRLET visszajuttatása KÖTELEZŐ az MH KKK-hoz! 

 

A szolgálati járat közlekedésével kapcsolatban felmerülő problémáikat jelezhetik: 

1. Állományilletékes katonai szervezet logisztikai szakállománya felé,  

2. MH Katonai Közlekedési Központ részére (0-24 óráig) 

Tel.: 061/434-6454  HM: (022)/56-553 

   Fax: 061/434-6489 HM: (022)/56-124 

 

A szolgálati autóbuszjárat igénybevételével kapcsolatos NYOMTATVÁNY, 

MENETRENDEK, TÁJÉKOZTATÓK MEGTALÁLHATÓK és LETÖLTHETŐK itt: 

honvedelem.hu/alakulatok/mh-katonai-kozlekedesi-kozpont/ 

 

 

 


