
Partner Program 
Együttműködési Megállapodás 

 
Amely létrejött egyrészről a hellobusz.hu weboldal üzemeltetője – Airship Consulting Kft (továbbiakban: hellobusz.hu), 6000 Kecskemét, Körtefa 
u. 37/B (e-mail: hellobusziroda@gmail.com , adószám: 27985065-2-03,  cgj.: 03-09-133866) mint Szolgáltató (továbbiakban: hellobusz.hu), 
másrészről: 
(cégbejegyzés szerinti adatok, melyek a regisztráció során megadásra kerültek): 

Neve  
Székhelye  
Adószáma / Cgj száma / 
Bankszámlaszáma  
Kapcsolattartó neve  
Telefonszám / email cím / 

 
mint Autóbusz-üzemeltető/Utaztató (továbbiakban: Autóbusz-üzemeltető/Utaztató) között alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal. 
(Együtt: felek) 
 
Jelen együttműködési megállapodás alapját a Szolgáltató működését 
részletesen szabályzó Szolgáltatási Feltételek képezik (elérhetősége: 
www.hellobusz.hu) és a Partner Programban résztvevőkre vonatkozik. 
 
I. A felek megállapodnak, hogy 
1. Az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató kijelenti: 
A hellobusz.hu közvetítői szolgáltatását jelen Együttműködési 
Megállapodás, valamint a Szolgáltatási Feltételek elfogadásával veszi 
igénybe.  
2. A hellobusz.hu az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató részére közvetítői 
szolgáltatást a mai naptól végzi a megbízás visszavonásáig (határozatlan 
ideig).  
3.  Az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató vállalja, hogy: 
3.1 Szolgáltatását a Hello Busz hivatalos weboldalán (www.hellobusz.hu) 

közzétett feltételekkel biztosítja. A Megbízó részére megküldött 
árajánlatát úgy állítja össze, hogy az a 3.1.1 pontban foglaltakon felül 
tartalmazza a következőket: a vállalkozás adatait, a kínált 
szolgáltatások felsorolását, komplett árat, az autóbusz adatait 
(gyártmány, típus, évjárat, felszereltség), a szállításra vonatkozó egyéb 
információkat.    
 3.1.1 A buszkölcsönzési díjnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
 Busz használati díját az ajánlatban feltüntetett kilométer 
igénybevételre 
 Üzemanyag költségét 
 A Sofőr(ök) napi díját  
 Autópálya és útdíjakat  
 Az autóbusz kiállását a telephelyről és az oda való 
visszaérkezését. 

 3.1.2  A buszkölcsönzési díjban utólag, (a végszámlában) 
elszámolható költségek: parkolási díj, városbelépők díja, komp 
és alagút díjak (ezek nyugtával igazoltan), melyeknek mértékét 
előzetesen nem lehetett megállapítani. 

3.2 A megrendelt szolgáltatásról legkésőbb az utazást megelőző 30. napon 
az utazás értékét figyelembe vevő minimum 40% mértékű előleg számlát 
állít ki és küld meg a Megbízó (utazó) számára. 
3.3 Az utazást követően (legkésőbb 5 napon belül) végszámlát állít ki a 
Megbízó részére, mely tartalmazza a fennmaradó részt és az esetlegesen 
felmerült utólag elszámolható költségeket. 
3.4  Vállalkozási szerződés/Pályázat (iskolai szállítás, munkásjárat, 
sportolók szállítása, egyéb) esetén a Megbízó által kiírt feltételek 
figyelembevételével teljesíti szolgáltatását. 

 
 II. Szolgáltatás teljesítése, közvetítői díj elszámolása 
1. A hellobusz.hu szolgáltatásának igénybevétele regisztrációhoz  

kötött. 
2. A felek megállapodnak abban, hogy nyertes árajánlat esetén az 

Autóbusz-üzemeltető/Utaztató 5% közvetítői díjat fizet a szolgáltató 
részére. A közvetítői díj alapja az árajánlatban szereplő 
„buszkölcsönzés teljes bruttó díj”.   A közvetítői díj megfizetése a 
Szolgáltató által kiállított számla ellenében havi gyakorisággal történik.  

3. Vállalkozói szerződés/Pályázat (3.4 pont) esetén a közvetítői díj 
mértéke 5%, melynek elszámolása a vállalkozói szerződés szerinti 
ütemezésű. 

4. Az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató köteles a szolgáltató részére 
adatokat szolgáltatni a közvetítői díj pontos elszámolása érdekében.  

A Szolgáltató által kiállított számla kiegyenlítése a kézhezvételét követő 5 
(öt) munkanapon belül esedékes. Az ÁFA-s számlát a Szolgáltató 
elektronikus úton – kérés esetén, postai úton – juttatja el a Autóbusz-
üzemeltető/Utaztató részére. Ebben az esetben az Autóbusz-
üzemeltető/Utaztató e-mail címére történő megküldés dátumától számítódik 
az 5 munkanap. 
Amennyiben az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató a díjfizetési kötelezettségét 
határidőben nem teljesíti, a késedelemmel érintett időszakra – a számlában 
megjelölt díj alapulvételével – az esedékesség napjától évi 15% kamatot és 
az igényérvényesítés költségeit köteles megfizetni. Ebben az esetben a 
Szolgáltató jogosult valamennyi, a késedelem következtében felmerült 
költséget (pl. postaköltség, díjbehajtási költség) az Autóbusz-
üzemeltetővel/Utaztatóval szemben elszámolni és a szolgáltatását 
felfüggeszteni mindaddig, amíg a tartozás kiegyenlítésre nem kerül. 
 
IV. Együttműködési Megállapodás módosítása 
1. A felek megállapodnak abban, hogy a hellobusz.hu kezdeményezheti az 
Együttműködési Megállapodás módosítását, melyet a Autóbusz-
üzemeltető/Utaztató  írásban elutasíthat. Elutasítás esetén a felek közötti 
megállapodás V.1. pontjának figyelembe vételével megszűnik.  
2. A megállapodás módosítása a módosítás kezdeményezését követő 
második hónap első napjától esedékes.  
3. Kivételes esetekben a felek a fenti pontoktól eltérhetnek, ha azt 
jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés, ezt indokolja. 
4. A felek közös megegyezése esetén az Együttműködési Megállapodás 
bármikor módosítható. 
 
V. Szerződés megszűnése, megszüntetése 
1. Jelen Együttműködési Megállapodást a felek 30 napos felmondási idővel 
írásban felmondhatják. 
2. Az Együttműködési Megállapodást bármelyik fél a másik fél súlyos és 
szándékos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban 
felmondhatja. Jelen pont alkalmazandó különösen, de nem kizárólag abban 
az esetben, ha a szolgáltatás közvetítői díjának kiegyenlítése a fizetési 
határidő lejáratát követően meghaladja a 15 napos elmaradást. 
 
VI. Záró rendelkezések 
1.  A Felek rögzítik, hogy közöttük lévő vitás kérdések rendezését 
elsődlegesen peres eljáráson kívül kívánják rendezni. 
2. Amennyiben az 1. pontban meghatározottaktól eltérően jogvitájukat 
bírósági úton rendezik, úgy kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság 
illetékességét. 
3. A Autóbusz-üzemeltető/Utaztató nyilatkozik, hogy a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelel és azt betartja, különös 
tekintettel az EU 2016/679. számú (GDPR) rendeletére.   
 
Kelt: …………………………………………………… 
    
                                                    

 
 
 
         

 ……………………………………..                ………………………………….. 
Autóbusz-üzemeltető/Utaztató részéről           Szolgáltató részéről 



 
KIVONAT 

a  hellobusz.hu Szolgáltatási Feltételéből 
 
 
A Megbízó által megadott paraméterek alapján a személyszállítási feladatot 
minden esetben az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató végzi el saját szolgáltatási 
feltételei alapján. 

Alapfogalmak 
2.  Megbízó (utazó): az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely 
általános, vagy egyedi szerződéses feltételekkel igénybe veszi a 
hellobusz.hu weboldal szolgáltatásait.  
3.  Utaztató (Autóbusz-üzemeltető): az a jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely a 
hellobusz.hu weboldal szerződött partnere (Autóbusz-üzemeltető, utazás 
szervező), és aki a Megbízó részére a személyszállítási feladatot, vagy 
utaztatást ténylegesen elvégzi. 
5.  Árajánlat: Az „Online Buszfoglalás” folyamán megadott releváns adatok 
és információk alapján az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató által a Megbízó 
(utazó) számára megküldött információs csomag az utazás 
(buszkölcsönzés) részleteiről, mely tartalmazza az utazás/buszkölcsönzés 
árát. 
6.  Végleges foglalás: Az utazási díj 40%-os mértékű megfizetése esetén a 
foglalás véglegesnek minősül. Az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató garanciát 
vállal arra, hogy a bérelt autóbusz az utazás időpontjában a Megbízó (utazó) 
rendelkezésére fog állni.  
7. "Foglalj most, fizess később!” szolgáltatás: Az utazás díját/előlegét az 
utazó nem a foglaláskor, hanem egy későbbi időpontban kívánja rendezni. 
Ebben az esetben a foglalás csak előfoglalás, ami nem jelent végleges 
foglalást az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató  számára. Amíg az utazó legalább 
az utazási előleget meg nem fizeti, úgy addig az Autóbusz-
üzemeltető/Utaztató elállhat megrendelés elfogadásától. Az előleg, vagy a 
teljes díj megfizetésével válik a foglalás végleges foglalássá.   
8. Előfoglalás: Az „Online Buszfoglalás” folyamán megadott releváns adatok 
és információk alapján a Megbízó csak előfoglalja a buszt mindaddig, amíg 
a buszkölcsönzés számlája (vagy 40%-os előleg számla) kiállításra nem 
kerül. A foglalás mindaddig csak előfoglalás, amíg az utazó a számlát ki nem 
egyenlíti. 
 
A szolgáltatás. 
Online Buszfoglalás: Buszkölcsönzés szolgáltatás lehetővé teszi 
Autóbusz-üzemeltetők személyszállító járműveinek lefoglalását konkrét 
időpontra/időtartamra a Megbízó által megadott releváns információs 
tartalommal (pl szervezett rendezvényekre, utazásokra, 
osztálykirándulásokra, zenei fesztiválokra, sportjátékokra, koncertekre, 
konferenciákra és más hasonló eseményekre). 

Fizetés: A fizetés módja három módon lehetséges.  

1. Foglaláskor (az árajánlat elfogadásakor) az Autóbusz-
üzemeltető/Utaztató 40%-os előlegszámlát küld Önnek, amit az abban 
meghatározott fizetési feltételeknek megfelelően 8 napon belül kell 
átutalással kiegyenlíteni. Ha ez nem teljesül, akkor a buszkölcsönzés 
törlésre kerül anélkül, hogy a hellobusz.hu bármiféle további 
felelősséget vállalna. Az előleg megfizetésével, a foglalás véglegessé 
válik.  

2. Foglalj most, fizess később!" szolgáltatással előfoglalja az autóbuszt. 
Legkésőbb az utazást megelőző 30. napon véglegesítődik foglalása, 
amiről az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató 40%-os előlegszámlát küld 
Önnek az árajánlatban meghatározott feltételekkel. A számlát az abban 
meghatározott fizetési feltételeknek megfelelően 8 napon belül kell 
átutalással kiegyenlíteni. Ha ez nem teljesül, akkor a buszkölcsönzés 
törlésre kerül anélkül, hogy a hellobusz.hu bármiféle további felelősséget 
vállalna.  
Ha a buszfoglalás és az utazás napja között kevesebb, mint 30 nap van 
hátra, akkor az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató az árajánlat 
elfogadásakor küldi meg a 40%-os előlegszámlát Önnek. 

3. Foglaláskor (az árajánlat elfogadásakor) kifizeti az autóbusz bérlés 
teljes díját. 

 
Lemondás: 
Az utazást megelőző 30. napig a foglalás ingyenesen írásban lemondható 
az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató e-mail címére történő foglalás-lemondó 
értesítés megküldésével. Ebben az esetben az Autóbusz-
üzemeltető/Utaztató  törli buszfoglalását és a már befizetett bérleti díj 100%-
át visszautalja az Ön számára, vagy közös megegyezés szerint beszámítja 
egy következő utazásba.  
A számla kiállításától számított 14. napig, de legkésőbb az utazás napját 
megelőző 15. napig élhet elállási jogával. 
 
 
Buszbérlésre vonatkozó általános információk, utazási feltételek 
Sofőrökre és a buszok parkolására vonatkozó információ: 
Többnapos program esetén a gépkocsivezető(k) részére félpanziós ellátást 
és zavartalan pihenése érdekében, külön szoba biztosítását kérjük saját 
fürdőszobával. A szobához kötelezően járnia kell az ágyneműnek és a 
takarításnak, ezeket a sofőr nem viszi magával és nem végzi el. 
A szálláshelynek rendelkeznie kell az autóbusz részére megfelelő 
parkolóhellyel, egyéb esetben a szállásadónak információt kell szolgáltatnia 
a közelben lévő őrzött parkolóról, ahová a gépjárművezető az autóbuszt 
leparkolhatja éjszakára. A sofőr eljutásának költsége (jellemzően taxi) a 
parkoló és a szállás között a megrendelőt terheli, csakúgy, mint az őrzött 
parkoló díja. 
 
Érvényes: 2021.01.01-től visszavonásig 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Partner Program 

Együttműködési Megállapodás 
 

1. számú melléklet 
(Autóbusz-üzemeltető/Utaztató feladatai a hellobusz.hu által közvetített buszbérlések kapcsán) 

 
 

I. Feladatok a Partner Progamhoz történő csatlakozáskor 
 

1. A hellobusz.hu weboldalon REGISZTÁLJA vállalkozását. 
2. A vállalkozás aktuális személyszállító engedély másolatát 

regisztrációkor feltölti a hellobusz.hu weboldalra. 
 
 
II. Feladatok a Partner Progam ideje alatt 
 
„Online Buszfoglalás” esetén: 
1. A hellobusz.hu weboldalra érkezett árajánlat kéréseket a Hello 

Busz feltölti a weboldal „Aktuális árajánlatkérések” oldalára.  
2. Az Autóbusz-üzemeltető/Utaztató a megbízásokat megtekinti a 

„Aktuális árajánlatkérések” oldalon és amennyiben szeretne 
árajánlatot tenni egy megbízásra, úgy elkészíti árajánlatát. 
Az árajánlat az alábbi kötelező elemeket tartalmazza:  
1. Autóbusz-üzemeltető/Utaztató adatait (cégnév, cím, 

adószám) 
2. Kapcsolattartó elérhetőségeit (név, telefonszám, email) 
3. Személyszállító engedély száma 
4. Leírást a bérelt buszról (rendszám, férőhely, felszereltség) 
5. A buszkölcsönzésre vonatkozó alap információkat (kiállás 

helye, ideje, utazás célállomása, útvonal, igénybe vett 
szolgáltatások) 

6. Komplex buszkölcsönzési díj, mely az alábbiakat 
tartalmazza: 
• Busz használati díját az ajánlatban feltüntetett (kalkulált) 

kilométer igénybevételre 
• Üzemanyag költségét 
• A sofőr(ök) napi díját  
• Autópálya és útdíjakat  
• Az autóbusz kiállását a telephelyről és az oda való 

visszaérkezését. 
A buszkölcsönzési díjban utólag, (a végszámlában) 
elszámolható költségek: parkolási díj, városbelépők díja, 
komp és alagút díjak (ezek nyugtával igazoltan), melynek 
mértékét előzetesen nem lehetett megállapítani. 

3. Amennyiben a Megbízó az Ön árajánlatát fogadja el, az érintett 
buszt előfoglalásba veszi a megadott időpontra.   

4. A megrendelt szolgáltatásról legkésőbb az utazást megelőző 
30. napon az utazás értékét figyelembe vevő 40% mértékű 
előleg számlát (vagy teljes értéket tartalmazó számlát) állít 
ki és küldd meg a Megbízó (utazó) számára. A foglalás ekkor 
válik végleges foglalássá. 

5. Az utazást megelőzően egyeztet a Megbízó képviselőjével. 
6. Elvégzi a személyszállítási feladatot. 
7. Az utazást követően, amennyiben szükséges,  (legkésőbb 5 

napon belül) végszámlát állít ki a Megbízó részére, mely 
tartalmazza a fennmaradó részt és az esetlegesen felmerült 
utólag elszámolható költségeket. 

 
 

 
 


